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1ª Área – Contabilidade de Custos e Gerencial 

Questão 1 – A padaria do Seu Zé teve os seguintes dados 

extraídos de suas demonstrações contábeis, relativos ao 

período findo em 31/12/2016: 

 
Inventários 1º Jan. 31 Dez. 

Matérias-primas 340,00 710,00 

Produtos em processo 8.200,00 700,00 

Produtos acabados 4.560,00 4.180,00 

Eventos 
Receita Líquida de Vendas 40.494,00 

Compra de materiais 9.000,00 

Frete sobre compras de matéria-prima 45,00 

Mão-de-obra direta 6.200,00 

Mão-de-obra indireta 5.000,00 

Depreciação equipamentos de produção 2.925,00 

Diversos custos de produção 2.004,00 

Salários do pessoal de vendas e marketing 2.800,00 

Fretes sobre vendas de produtos acabados 190,00 

Diversas despesas de vendas e marketing 1.150,00 

Diversas despesas da administração geral 870,00 

Salários do pessoal da administração geral 2.500,00 

Havia 800 unidades no inventário de produtos acabados em 

1º jan. e 500 em 31 dez. Considerando-se o preço unitário de 

venda de R$ 8,00, marque com um X os valores do: (a) Custo 

dos Produtos Vendidos (CPV); (b) Custo da Produção do 

Período (CPP); (c) Lucro (ou prejuízo) Antes do Imposto de 

Renda (LAIR), respectivamente: 

 

a) R$ 32.884,00; R$ 24.804,00; R$ 100,00 

b) R$ 32.684,00; R$ 24.814,00; R$ 300,00 

c) R$ 32.684,00; R$ 24.804,00; R$ 300,00 

d) R$ 32.884,00 R$ 24.814,00; R$ 100,00 

e) R$ 32.884,00 R$ 24.814,00; R$ 300,00 

 
Questão 2 – Uma determinada empresa apresentou os 

seguintes dados referentes ao ano de 2016:  

 

- Estoque inicial igual a zero.  

- Produção anual de 500 unidades com venda de 400 unds.  

- Custo Variável unitário de R$15,00.  

- Preço de Venda unitário de R$20,00.  

- Custo Fixo anual de R$2.000,00.  

- Despesas Fixas anuais de R$350,00.  

 

Sabendo que a empresa utiliza o Custeio por Absorção, 

marque com um X o Lucro Bruto e o Resultado Líquido em 

2016, respectivamente:  

 

a) Lucro Bruto de R$ 0,00; Prejuízo de R$ 350,00  

b) Lucro Bruto de R$ 50,00; Lucro Líquido de R$ 50,00 

c) Lucro Bruto de R$ 2.000,00; Prejuízo de R$ 350,00 

d) Lucro Bruto de R$ 400,00, Lucro Líquido de R$ 50,00  

e) Lucro Bruto de R$ 6.400,00; Lucro Líquido de R$ 

6.050,00 

 

Questão 3 –  A empresa OBC produz um único produto com 

custo variável unitário de R$0,50, custos fixos totais de 

R$9.000,00 e preço de venda unitário de R$0,80. O ponto 
de equilíbrio contábil da empresa em quantidade e em valor 

é: 

a)  24.000 unidades e R$ 30.000,00 

b)  30.000 unidades e R$ 24.000,00 

c)  15.000 unidades e R$ 12.000,00  

d)  30.000 unidades e R$ 18.000,00 

e)  18.000 unidades e R$ 9.000,00 

 

Questão 4 – Uma Indústria adota como Método de 

Custeamento o Custeio Variável. No mês de dezembro, 

produziu e vendeu 20.000 unidades de determinado produto, 

de acordo as seguintes informações:  

 

- Preço de venda unitário: R$25,00 

- Alíquota de tributos incidentes sobre as vendas: 18% 

- Custo variável unitário: R$7,55 

- Percentual de comissão sobre vendas: 10% 

 

Considerando-se apenas as informações apresentadas, a 

Margem de Contribuição Unitária desse produto é de: 

 

a)  R$ 3,50 

b) R$ 4,75 

c) R$ 3,25 

d) R$ 4,25 

e) R$ 4,50 

 
Questão 5 – A Uma empresa comercial trabalha com uma 

única mercadoria e apresenta gastos fixos mensais iguais a 

$6.000,00. A empresa compra essa mercadoria por $100,00 e 

a revende por $150,00. Atualmente são vendidas 200 

unidades por mês. Assinale a alternativa que apresenta a 

margem de segurança da empresa em unidades. 

  

a)  40 

b)  50 

c)  60 

d)  70 

e)  80 

 
2ª Área – Contabilidade Pública e Orçamento 

Questão 6–  Segundo as normas brasileiras de contabilidade 

editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, relativas ao 

patrimônio e os sistemas contábeis da contabilidade aplicada 

ao setor público, assinale a opção CORRETA: 
 

a) O patrimônio público é estruturado em quatro 

grupos: ativo, passivo, patrimônio líquido e 

compensação. 

b) A classificação dos elementos patrimoniais 

considera a segregação em circulante e não 

circulante, com base em seus atributos 

orçamentários e financeiros. 

c) O subsistema de informações de custos registra, 

processa e evidencia os custos dos bens e serviços 

produzidos e ofertados à sociedade pela entidade 

pública. 

d) Os passivos devem ser classificados como não 

circulantes quando corresponderem a valores de 

terceiros ou retenções em nome deles, 

independentemente do prazo de exigibilidade. 

e) Para assegurar a manutenção da integridade dos 

dados, os subsistemas contábeis devem ser 

integrados apenas entre si. 
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Questão 7– Sobre a transação contábil, “REGISTRO DE 

UM SERVIÇO PRESTADO POR UMA EMPRESA 

TERCEIRIZADA DE LIMPEZA PREDIAL, 

CONCOMITANTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA”, 

marque os grupos do PCASP que são movimentados na sua 

contabilização: 

 

a) Passivo, VPD, Controles da execução do 

planejamento e orçamento, e controles credores. 

b) Ativo, Passivo, VPD, Controles da execução do 

planejamento e orçamento, e controles devedores. 

c) Ativo, Passivo, VPA, Controles da execução do 

planejamento e orçamento, e controles credores. 

d)  Passivo,  VPD, Controles da execução do 

planejamento e orçamento, controles credores. 

e) Ativo, Passivo, VPD,  controles credores e controles 

devedores. 

 
Questão 8 – O empréstimo contraído no país ou no exterior, 

para atender a desequilíbrios orçamentários ou a 

financiamento de obras e serviços públicos, cuja exigibilidade 

seja superior a doze meses (longo prazo) e que dependa de 

autorização legislativa, é classificado como dívida: 

 

a) Fundada 

b) Flutuante 

c) Ativa 

d) Administrativa 

e) Financeira 

 
Questão 9 – Plano de contas de contas aplicado ao setor 

público representa a estrutura padronizada e sistematizada 

para escrituração contábil, composta pela relação de contas 

contábeis que revelam pelos registros contábeis os atos e fatos 

praticados pelas entidades do setor público. Baseado nesse 

agrupamento assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As contas das classes 5 e 6 deverão registrar as 

Informações de Natureza Patrimonial e aquelas 

referentes às Variações Qualitativas e Quantitativas 

do Patrimônio da Entidade Pública. 

b) As contas das classes 5 e 6 deverão registrar as 

Informações de Natureza Orçamentária, desde a 

aprovação até a execução e controle dos Restos a 

Pagar. 

c) As contas das classes 7 e 8 deverão registrar as 

Informações de Natureza de Controle, 

compreendendo os Atos Potenciais e Diversos 

Controles. 

d) As contas de classes 1, 3, 5 e 7 possuem natureza 

tipicamente credora e as classes 2, 4, 6 e 8, natureza 

devedora. 

e) As contas das classes 1, 2, 3 e 4 deverão registrar as 

Informações de Natureza Patrimonial e aquelas 

referentes às Variações Qualitativas e Quantitativas 

do Patrimônio da Entidade Pública. 

 
Questão 10 – O estabelecimento, de forma regionalizada, 

das diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

federal para as despesas de capital é de competência 

exclusiva, conforme estabelece o inciso 1º do art. 165 da 

Constituição Federal: 

 
a) Orçamento fiscal 

b) Orçamento de investimentos. 

c) Lei de Diretrizes Orçamentárias 

d) Plano Plurianual 

e) Orçamento da Seguridade Social 

 
3ª Área – Auditoria 
Questão 11–  No tocante ao planejamento da auditoria, 

julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 

INCORRETA: 

 

a) Tendo em vista o sucesso do planejamento, é 

fundamental o envolvimento do sócio do projeto e 

de todos os membros da equipe de auditoria no 

processo de alinhamento do planejamento do 

trabalho. 

b) Durante o planejamento da auditoria, o auditor deve 

documentar eventuais alterações significativas 

ocorridas no plano de auditoria durante o trabalho de 

auditoria e as razões dessas alterações. 

c) A etapa de planejamento da auditoria, dentre outros 

aspectos, serve de norte para a determinação das 

áreas que apresentam maiores riscos e da 

necessidade de envolvimento de trabalho 

especializado. 

d) O tamanho ou o nível de complexidade da empresa 

auditada não interfere na determinação da natureza 

e extensão das atividades de planejamento, tendo em 

vista que esta etapa do trabalho de auditoria é 

bastante padronizada.  

e) O planejamento da auditoria é desenvolvido em 

função da estratégia global de auditoria definida 

pelo auditor, a qual determina o alcance, a época e a 

direção da auditoria. 

 
Questão 12– Com relação à utilização de amostragem 

aplicada à auditoria, assinale a opção INCORRETA: 

 

a) O auditor deve selecionar itens para compor a amostra a 

ser testada, de modo que cada unidade testada da 

população tenha a mesma chance de ser selecionada. 

b) Tendo em vista a manutenção da imparcialidade do 

auditor, as normas de auditoria determinam que todas as 

amostragens sejam feitas por meio de ferramenta 

estatística. 

c) Seguindo as premissas básicas do processo de inferência 

estatística, a amostragem utilizada pelo auditor tem por 

objetivo obter evidências razoáveis sobre a população em 

análise. 

d) O tamanho da amostra é afetado pelo nível de risco que o 

auditor está disposto a aceita. 

e) A utilização de amostragem estatística ou não estatística 

vai depender do julgamento profissional do auditor 

independente. 
Questão 13– De acordo com o Pronunciamento Técnico 

CPC 27 – Ativo Imobilizado, a partir de 1º de janeiro de 2010, 

os bens do ativo imobilizado devem ser depreciados em 

conformidade com a vida útil estimada. A Empresa Beta 

efetuou mensuração dos novos valores de depreciação com 

base na vida útil estimada, entretanto optou por manter o 

cálculo da depreciação com base nas taxas estipuladas na 
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legislação fiscal. Consequentemente, no exercício de 31 de 

dezembro de 2016 o ativo imobilizado, o patrimônio líquido 

e o lucro líquido estão demonstrados a menor em 

aproximadamente R$ 6.000.000,00. Para a auditoria do 

respectivo ano, a firma de auditoria contratada determinou 

uma materialidade de R$ 5.000.000,00. Que tipo de relatório 

deverá ser emitido para essa Empresa? 

 

a) Opinião sem ressalva. 

b) Abstenção de opinião. 

c) Opinião com ressalva. 

d) Opinião adversa. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
Questão 14-  Na auditoria das demonstrações contábeis do 

exercício de 2016 da Companhia de Gás PetroSul, o auditor 

constatou diversas distorções. Tendo o auditor obtido 

evidência de auditoria apropriada e suficiente, concluiu que 

as distorções, individualmente ou em conjunto, são 

relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações 

contábeis. Nestas condições, de acordo com as Normas de 

Auditoria NBC TAs, deve o auditor: 
 

a) Expressar uma opinião com ressalva.  

b) Considerar as demonstrações contábeis irregulares. 

c) Expressar uma opinião adversa. 

d) Expressar uma opinião sem ressalva, mas com 

recomendação. 

e) Abster de opinar. 

 
Questão 15-  Na Thales foi designado para auditar as contas 

a empresa ALFA S.A. Thales está coletando dados relativos 

a política e instrumentos de gestão de riscos da ALA S.A. 

Esse trabalho de auditoria é verificado na fase de: 

 

a) Teste de auditoria 

b) Conclusão dos trabalhos de auditoria 

c) Planejamento de auditoria 

d) Triagem de achados de auditoria 

e) Avaliação de resultados de auditoria 

 
4ª Área – Perícia 
Questão 16-  O Ainda que possuam enfoques diferenciados, 

a Auditoria e a Perícia contam com semelhança em alguns 

métodos. A respeito de suas diferenças, marque a alternativa 

que apresenta afirmação INCORRETA: 

 

a)  A Perícia possui propósito específico, como a 

produção de prova técnica; enquanto a Auditoria 

possui propósito mais genérico. 

b) A Auditoria é um procedimento habitual das empresas 

e possui como principal objetivo a certificação das 

demonstrações com as normas contábeis; já a Perícia 

é utilizada na solução de litígios. 

c) Para realizar trabalhos de Auditoria Contábil, o 

profissional deve ser Contador e possuir o registro de 

Auditor Independente na CVM, enquanto que para 

realizar trabalhos de Perícia Contábil, basta o 

profissional ser formado em Ciências Contábeis. 

d) A Perícia emite dois tipos de documentos finais: o 

Relatório ou o Parecer. A Auditoria tem como produto 

final do seu trabalho o Relatório da Auditoria. 

e)  O trabalho da Perícia é mais detalhista na apuração de fatos 

específicos, enquanto a Auditoria realiza o seu exame por 

amostragem. 

Questão 17-  O Impedimento e suspeição são situações 

fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de 

exercer, regularmente, suas funções ou realizar atividade 

pericial em processo judicial ou extrajudicial, inclusive 

arbitral. São casos de suspeição a que está sujeito o perito do 

juízo, EXCETO: 

 

a) Ser herdeiro do cônjuge de uma das partes. 

b) Se estiver trabalhando em outra perícia. 

c) Ser amigo íntimo de qualquer das partes. 

d) Ser empregador ou empregado de uma das partes. 

e) Houver qualquer interesse em favor de uma das partes. 

 
Questão 18-  O laudo pericial contábil, de acordo com a NBC 

TP 01 – Perícia Contábil, devem conter em sua estrutura os 

seguintes itens, EXCETO: 

 

a) Conclusão, anexos, apêndices, assinatura do perito com 

sua categoria profissional e registro em Conselho 

Regional de Contabilidade. 

b) Identificação das diligências realizadas, transcrição e 

resposta aos quesitos para o laudo pericial contábil. 

c)  Identificação do processo e das partes, síntese do objeto da 

perícia e metodologia adotada para os trabalhos periciais. 

d) Conclusão, anexos, assinatura do advogado com seu 

parecer sobre a perícia e ajuste de parecer favorável às 

partes na Justiça. 

e) Transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas para 

o parecer técnico-contábil, onde houver divergência das 

respostas formuladas pelo perito do juízo. 

 

Questão 19-  De acordo com a Norma Brasileira de 

Contabilidade – NBC PP 01, Impedimento e suspeição são 

situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o 

perito de exercer, regularmente, suas funções ou realizar 

atividade pericial em processo judicial ou extrajudicial, 

inclusive arbitral. Sendo assim, assinale a alternativa que não 

representa caso de suspeição: 

 

a) ser amigo íntimo de qualquer das partes. 

b) ser inimigo capital de qualquer das partes. 

c) ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes, 

dos seus cônjuges, de parentes destes em linha reta ou em 

linha colateral até o terceiro grau ou entidades das quais 

esses façam parte de seu quadro societário ou de direção. 

d) ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes 

ou dos seus cônjuges. 

e) ser proprietário de empresa de contabilidade. 

 
Questão 20-  A Norma Brasileira de Contabilidade TP 01 

estabelece regras e procedimentos técnico-científicos a serem 

observados pelo perito, quando da realização de perícia 

contábil, no âmbito judicial, extrajudicial. Assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) O perito poderá solicitar verbalmente todos os 

documentos e informações relacionadas ao objeto da 

perícia, fixando o prazo para entrega. 
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b) 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. 

c) O planejamento da perícia é a etapa do trabalho 

pericial que antecede as diligências, pesquisas, 

cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito do 

juízo estabelece a metodologia dos procedimentos 

periciais a serem aplicados, elaborando-o a partir do 

conhecimento do objeto da perícia. 

d) Os documentos dos autos servem como suporte para 

obtenção das informações necessárias à elaboração 

do planejamento da perícia. 

e) O perito, na fase do planejamento, com vistas a 

elaborar a proposta de honorários, deve: avaliar os 

riscos decorrentes das suas responsabilidades e 

todas as despesas e custos inerentes; e ressaltar que, 

na hipótese de apresentação de quesitos 

suplementares, poderá estabelecer honorários 

complementares. 
 

5ª Área – Contabilidade Tributária 
Questão 21-  A Empresa Tudo Ltda adquiriu mercadoria a 

prazo em janeiro/2017 no valor de R$ 70.000,00 (Valor Total 

da Nota), incidido ICMS 18%, formando o seu estoque 

inicial. Nesse mesmo período, a empresa vendeu a vista 50% 

do seu estoque (incidência de ICMS 18%), atribuindo 

Margem de Lucro de 35%. Considerando as entradas e saídas 

de Mercadorias de Janeiro/2017, a empresa registrou um 

crédito fiscal referente ao de janeiro/2017 de 

 

a) R$ 4.410,00, saldo final do ICMS a recuperar. 

b) R$ 6.974,10, saldo final do ICMS a recuperar. 

c) R$ 6.974,10, saldo final do ICMS a recolher. 

d) R$ 5.625,90, saldo final do ICMS a recolher. 

e) R$ 5.625,90, saldo final do ICMS a recuperar. 

 
Questão 22 – Durante o mês de janeiro/2017, a empresa 

MAGMAN Ltda prestou serviços, a prazo à empresa 

TOPFIVE Ltda, no valor bruto de R$ 17.500,00, com a 

tributação de mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS), conforme o Art. 8º-A. da Lei complementar 

116/2003 (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016). 

A contabilização desse fato na empresa MAGMAN, 

responsável pelo recolhimento do tributo ISS, ocorreria da 

seguinte forma: 

 

a) D – Clientes R$ 17.500,00 

C - Receita com prestação de Serviços R$ 17.500,00 

D – ISS R$ 875,00 

C - Imposto sobre serviços a recolher R$ 875,00 

b) D – Clientes R$ 17.500,00 

C - Receita com prestação de Serviços R$ 17.500,00 

D – ISS R$ 350,00 

C - Imposto sobre serviços a Recolher R$ 350,00 

c) D – Clientes R$ 17.500,00 

C - Receita com prestação de Serviços R$ 17.500,00 

D – ISS R$ 175,00 

C - Imposto sobre serviços a Recolher R$ 175,00 

d) D – Clientes R$ 17.325,00 

D – ISS R$ 175,00 

C - Receita  com Prestação de Serviços R$ 17.500,00 

e) D – Clientes R$ 16.625,00 

D – ISS R$ 875,00 

C - Receita  com Prestação de Serviços R$ 17.500,00 

 

 
Questão 23-  A empresa Exame Ltda, optou pelo Regime 

Tributário do Lucro Presumido com apuração pelo regime de 

competência. No terceiro trimestre de 2017, esta empresa 

obteve o seguinte faturamento: 

Julho: R$ 1.480.000,00 

• Agosto: R$ 1.432.000,00 

• Setembro: R$ 1.425.900,00 

Considerando que esta empresa seja uma empresa 

revendedora de combustíveis e que seu percentual de 

presunção de lucro seja de 1,6% para o Imposto de Renda, 

que a alíquota normal do IRPJ é de 15% e que o adicional 

deste imposto é de 10%, qual o total do IRPJ a pagar (total do 

DARF a ser pago) desta empresa neste período? 

 

a) R$ 10.410,96 

b) R$ 11.360,60 

c) R$ 15.360,60 

d) R$ 17.374,10 

e) R$ 69.496,40 

 

Questão 24-   A empresa Sucesso S.A é optante pelo Lucro 

Real Anual. No período de 20X6, apurou um prejuízo fiscal 

de R$ 43.000,00 no Livro de Apuração do Lucro Real 

(LALUR). Considerando a inexistência de outros ajustes 

segundo o Regulamento do Imposto de Renda Dessa forma, é 

correto afirmar quanto à apuração do Imposto de Renda: 

 

a) Sucesso S.A deverá contabilizar uma diferença 

temporária dedutível. 

b) Sucesso S.A deverá contabilizar uma diferença 

temporária tributável. 

c) Sucesso S.A terá tributos correntes e diferidos neste 

período. 

d) Sucesso S.A terá apenas tributos correntes neste 

período. 

e) Sucesso S.A não terá nem tributos correntes, nem 

tributos diferidos neste período. 

 
Questão 25-  A empresa Quartzo Ltda é uma prestadora de 

serviços de limpeza optante pelo Simples Nacional. Em 

09/2017, faturou R$ 313.000,00, ultrapassando o limite para 

empresa de pequeno porte (EPP) em R$ 77.000,00. Sabe-se 

que: 

• O limite de faturamento para empresa de pequeno 

porte no ano de 2017 é de R$ 3.600.000,00; 

•Essa empresa, que utiliza o Anexo IV para determinação de 

sua alíquota, está na última faixa, ou seja, possui alíquota de 

16,85%. E 

•Este não é o primeiro ano de atividades desta empresa. 

Qual o valor a recolher de Simples Nacional de Quartzo no 

mês 09/2017? 

 

a) Não será calculado o Simples Nacional neste 

período pois, pelo fato da empresa no decurso do 

ano-calendário ter ultrapassado o limite de receita 



 

5 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

bruta, estará excluída do Simples Nacional com 

efeitos retroativos ao início do ano-calendário. 

b) R$ 52.740,50. 

c) R$ 55.335,40. 

d) R$ 60.693,70. 

e) R$ 63.288,60. 

 

6ª Área – Contabilidade Societária 
Questão 26-  A Cia. Inter S.A. em 02/01/2017, adquiriu um 

caminhão, por meio de arrendamento mercantil financeiro, 

para ser pago em 12 prestações mensais de R$ 8.000,00 cada. 

Se a empresa tivesse adquirido o caminhão à vista teria 

pagado R$ 75.000,00, o correto registro do fato é: 

 

a) D- Veículo (Imobilizado)  R$ 75.000,00 

D- Juros a Transcorrer (PC)  R$ 21.000,00 

C- Financiamento por Arrendamento (PC)  R$     

96.000,00 

b) D- Veículo (Imobilizado) R$ 96.000,00 

C – Financiamento por Arrendamento (PC) R$ 

96.000,00 

c) D- Veículo (Imobilizado) R$ 75.000,00 

D- Despesa com juros (Desp. Financeira) R$ 

21.000,00 

C- Financiamento por Arrendamento (PC) R$ 

96.000,00 

d) D- Veículo (Imobilizado) R$ 75.000,00 

C- Financiamento por Arrendamento (PC) R$ 

75.000,00 

e) D- Veículo (Imobilizado)  R$ 96.000,00 

C- Caixa (AC) R$ 21.000,00 

C- Financiamento por Arrendamento (PC) R$ 

75.000,00 

 
 

Questão 27-  Em 31/01/2017, a Cia OIC vendeu uma 

máquina por R$ 55.000,00. A máquina foi adquirida em 

31/03/2014, por R$ 60.000,00 e logo colocada em 

funcionamento, nas atividades operacionais da empresa. 

Sabendo-se que a taxa de depreciação da máquina é de 5% ao 

ano. Assinale a afirmativa CORRETA quanto ao ganho de 

capital auferido na venda da máquina. 

 

a) R$ 55.000,00 

b) R$ 5.000,00 

c) R$ 0,00 

d) R$ 3.500,00 

e) R$ 2.000,00 

 
Questão 28-  Em Março/2016 a Cia INVEST. S.A. comprou 

80% do capital votante da Cia CONTROL S.A., pelo valor de 

R$ 100.000,00. Em 31/12/2016, a Cia CONTROL S.A. 

apurou um Lucro do Período, no valor de R$ 500.000,00, no 

exercício, e anunciou distribuição de dividendos no valor total 

de R$ 100.000,00. Considerando que a Cia INVEST S.A., 

possui apenas este investimento, pode-se afirmar que o valor 

total no Ativo Investimento da Cia INVEST S.A., em 

31/12/2016 é, em R$: 

 

a) 100.000,00 

b) 320.000,00 

c) 400.000,00 

d) 480.000,00 

e) 500.000,00 

 

Questão 29- De acordo com o CPC 46, para mensurar o 

valor justo de um ativo ou passivo a entidade deve utilizar 

técnicas de avaliação que sejam apropriadas nas 

circunstâncias e para as quais haja dados suficientes 

disponíveis. As técnicas de avaliação devem utilizar uma das 

três abordagens recomendadas pelo IASB, que são: 

 

a) Abordagem de mercado, abordagem financeira e 

abordagem de valor justo. 

b) Abordagem de valor futuro, abordagem de valor presente 

e abordagem custo histórico. 

c) Abordagem de mercado, abordagem de custo e 

abordagem de receita. 

d) Abordagem de mercado, abordagem de fluxos de caixa e 

abordagem de receita. 

e) Abordagem de valor presente, abordagem de receita e 

abordagem de valor justo. 

 

Questão 30-  A empresa Certinha S.A possui um terreno 

registrado em seu Balanço Patrimonial como ativo 

imobilizado pelo valor de R$ 200.000,00. Foi decidido que, 

em 31/10/2017, este terreno será reclassificado para a conta 

de “Propriedades para investimento” e o seu valor justo é de 

R$ 180.000,00. Qual a contabilização correta desse fato em 

31/10/2017? Considere Ativo (A); Passivo (P); Patrimônio 

líquido (PL); e Conta de resultado (R) 
 

a) D – Propriedades para investimento (A) – R$ 

200.000,00;  

C – Redução ao Valor Recuperável (A) – R$ 

20.000,00;  

C – Imobilizado (A) - R$ 200.000,00 

b) D – Propriedades para investimento (A) – R$ 

180.000,00;  

D – Reserva de lucros (PL) – R$ 20.000,00;  

C – Imobilizado (A) - R$ 200.000,00 
c) D – Propriedades para investimento (A) – R$ 

200.000,00;  

C – Ajuste Propriedade para investimento (A) – R$ 

20.000,00;  

C – Imobilizado (A) - R$ 180.000,00 
d) D – Propriedades para investimento (A) – R$ 

180.000,00;  

D – Perdas de ajuste de valor justo (R) – R$ 

20.000,00;  

C – Imobilizado (A) - R$ 200.000,00 
e) D – Propriedades para investimento (A) – R$ 

180.000,00;  

D – Redução ao valor recuperável (PL) – R$ 

20.000,00;  

C – Imobilizado (A) - R$ 200.000,00 
 
 

7ª Área – Análise das Demonstrações Contábeis 

Questão 31-  A Cia AL apresentou em seu Balanço 

Patrimonial de 31/12/20X1 as seguintes informações: 

• Ativo Circulante R$ 2.000.000,00; 



 

6 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

• Ativo Não Circulante R$ 3.000.000,00, incluindo 

realizável a longo prazo de R$ 600.000,00; 

Diante dos dados das Demonstrações, o analista observou que 

a composição de endividamento da Cia AL representava 70% 

em 20X1 e a Participação do Capital Próprio da Estrutura de 

Capital era de 30%.  Considerando apenas esses dados, pode-

se asseverar que o grau de imobilização do capital próprio da 

empresa é de: 

 

a) 120,0% 

b) 75,0% 

c) 160,0% 

d) 200,0% 

e) 85,0% 

 
Questão 32-  O Através da Análise das Demonstrações 

Financeiras é possível: fazer a comparação entre os valores de 

uma conta e os valores de outras contas no mesmo período; 

verificar o percentual de cada conta mostra sua real 

importância no conjunto; baseia-se em valores percentuais; 

Calcular o percentual de cada conta em relação a um valor 

referencial; pode-se comparar com a análise de anos 

anteriores da empresa ou comparar com padrões para o setor 

da empresa.  A análise que verifica a conta específica em 

relação ao conjunto a qual esta faz parte é a: 

 

a) Análise Horizontal 

b) Análise Vertical 

c) Análise de Índice Padrão 

d) Análise Financeira 

e) Análise Econômica 

 
Questão 33-  O As demonstrações contábeis podem ser 

analisadas por meio dos índices que expressam o desempenho 

econômico–financeiro de uma empresa. A partir dos 

conceitos de análise das demonstrações contábeis por 

indicadores, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O índice de liquidez corrente indica o quanto a 

empresa dispõe imediatamente para saldar suas 

dívidas de curto prazo, de modo que quanto menor, 

melhor. 

b) A composição do endividamento indica o percentual 

de investimentos de longo prazo em relação ao 

patrimônio líquido da empresa, de modo que quanto 

maior, melhor. 

c) A rentabilidade do patrimônio líquido revela a taxa de 

retorno dos recursos de terceiros investidos na 

empresa, de modo que quanto maior, melhor. 

d) Os índices de estrutura de capital revelam a política de 

captação de recursos de uma empresa. 

e) Os índices de rentabilidade avaliam a posição 

financeira sobre a capacidade global de pagamento da 

empresa 

 
Questão 34-  O Sobre análise vertical e análise horizontal, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A análise vertical consiste na determinação dos 

percentuais de cada conta ou grupo conta da 

Demonstração do Resultado do Exercício, em relação 

ao valor total do lucro líquido. 

b) A análise horizontal não é afetada pela inflação, já que 

não considera um valor base fixado a uma determinada 

conta do Balanço Patrimonial. 

c) O cálculo da análise horizontal de uma conta do Balanço 

Patrimonial é efetuado por meio da razão entre cada conta 

com o total do ativo. 

d) A análise vertical tem como objetivo mostrar a evolução 

temporal de cada conta quando considerada de forma 

isolada. 

e) A análise horizontal também pode ser realizada para 

avaliação do fluxo de caixa, já que com ela é possível 

identificar qual a evolução de contas a receber ou de 

contas a pagar em um período de tempo. 

Questão 35-  Uma empresa apresentou os seguintes dados 

em seu balanço patrimonial: 

 
Ativo Circulante Passivo Circulante 

Disponibilidades 20.000 Impostos a 

pagar 

10.000 

Estoques 18.000 Fornecedores 22.000 

Clientes 12.000 Contas a Pagar 8.000 

 

Despesas 

Antecipadas 

5.000 Empréstimos a 

pagar 

12.000 

  Salários a Pagar 80.000 

    

Ativo Não Circulantes Passivo não Circulante 

  Empréstimos a 

Pagar 

40.000 

Realizável a 

Longo Prazo 

20.000   

Ativo 

Imobilizado 

120.000 Patrimônio Líquido 

Ativo Intangível 80.000 Capital Social 130.000 

Investimentos 50.000 Reserva de 

Lucros 

20.000 

  Reserva de 

Capital 

3.000 

 

Dessa forma, a empresa apresenta em seus indicadores 

de composição do endividamento e participação de 

capitais de terceiros, respectivamente: 

 

a) 3,33 e 1,12 

b) 0,77 e 1,12 

c) 1,12 e 3,33 

d) 3,33 e 0,52 

e) 0,77 e 0,52 

 
8ª Área – Teoria da Contabilidade 
Questão 36-  As demonstrações contábeis são exigidas por 

diversos organismos, tais como: Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC), a Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76), os 

quais não requerem, necessariamente, as mesmas 

demonstrações. De acordo com o CPC 26, que trata da 

apresentação das Demonstrações Contábeis, assinale 

corretamente a alternativa que  corresponde às demonstrações 

exigidas pelo CPC para as sociedades anônimas de capital 

aberto. 
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a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 

Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, 

Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do 

Valor Adicionado, Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido, Notas Explicativas. 

b) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 

Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 

Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa, 

Demonstração do Valor Adicionado. 

c) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 

Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, 

Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas. 

d) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 

Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, 

Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas. 

e) Balanço Orçamentário, Demonstração do Resultado do 

Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, 

Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas. 

 

Questão 37-   O CPC 00, que trata da estrutura conceitual 

para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro, 

apresenta os conceitos dos elementos contábeis. Sobre a 

definição desses elementos, marque a alternativa correta. 

 

a) Ativo é um recurso controlado pela entidade como 

resultado de eventos futuros do qual se espera que gere 

futuros benefícios econômicos para a entidade. 

b) Passivo é um recurso pelo qual a empresa não espera 

que gere futuros benefícios econômicos. 

c) Patrimônio Líquido é a diferença positiva entre o 

passivo e o ativo. 

d) Ativo é um recurso controlado pela entidade como 

resultado de eventos passados e do qual se espere que gere 

futuros benefícios econômicos para a entidade. 

e) Ativo é o conjunto de bens, direitos e obrigações. 
Questão 38-  Em 01/01/2012, uma empresa adquiriu uma 

máquina por R$ 100.000,00. No período, a empresa tinha a 

intenção de utilizar a máquina em suas operações durante 6 

anos e vendê-la por R$ 10.000,00. Em 31/12/2013, a empresa 

resolveu vender a máquina. Neste período, o valor justo da 

máquina era de R$ 75.000,00 e a empresa estimava despesas 

de vendas de R$ 4.000,00. De acordo com o Pronunciamento 

Técnico CPC 31 - Ativo não Circulante mantido para Venda 

e Operação Descontinuada, em 31/12/2014, assinale a 

afirmativa CORRETA sobre como a máquina deveria estar 

reconhecida e mensurada. 

 

a) No grupo dos Ativos não Circulantes Mantidos para 

Venda, por R$ 70.000,00, porque o ativo deve ser 

avaliado pelo menor valor entre o valor contábil e o 

valor justo menos as despesas de venda. 

b) No grupo de Ativo Imobilizado, por R$ 100.000,00, 

visto que a máquina não foi vendida. 

c)  No grupo dos Ativos não Circulantes Mantidos para 

Venda, por R$ 71.000,00, porque o valor justo menos 

as despesas de venda é o valor que melhor reflete a 

realidade econômica da máquina. 

d) No grupo dos Ativos não Circulantes Mantidos para 

Venda, por R$ 75.000,00, visto que valor que melhor 

reflete a realidade econômica é o valor justo. 

e)  No grupo dos Ativos não Circulantes Mantidos para 

Venda, por R$ 100.000,00, porque o ativo deve ser 

avaliado pelo maior valor entre o valor contábil e o 

valor justo menos as despesas de venda. 

 

Questão 39-  A empresa "Mar Azul S.A." está respondendo 

a alguns processos em diversas áreas. Em 31/12/2016, para o 

fechamento do Balanço Patrimonial, o setor contábil obteve 

as seguintes informações: 

 

Processo Montante 

Estimado 

(R$) 

Probabilidade 

Perda 

Trabalhista nº 0234 90.000,00 Provável 

Trabalhista nº 0724 110.000,00 Possível 

Fiscal nº 1230 180.000,00 Provável 

Ambiental nº 0033 250.000,00 Remota 

Fiscal nº 1109 80.000,00 Possível 

 

De acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes 

e Ativos Contingentes, e com base nas informações recebidas 

pela contabilidade da empresa Mar Azul S.A. assinale a 

afirmativa CORRETA. 

 

a) Contabilizar no passivo um montante de R$ 190.000,00 

referente a provisões. 

b) Colocar em notas explicativas um passivo contingente no 

valor de R$ 190.000,00 e contabilizar R$ 270.000,00 

como provisões no passivo da empresa. 

c) Contabilizar R$ 270.000,00 como provisão no passivo da 

empresa e colocar em notas explicativas um passivo 

contingente no valor de R$ 440.000.00. 

d) Observado o princípio da prudência, contabilizar no 

passivo um montante de R$ 710.000,00, referente a 

provisões. 

e) Contabilizar R$ 250.000,00 como provisões no passivo 

da empresa e colocar em notas explicativas um passivo 

contingente no valor de R$ 460.000,00. 

 

Questão 40-  A informação contábil-financeira para ser útil 

aos seus usuários precisa apresentar características 

qualitativas fundamentais como relevância e representação 

fidedigna. No que se refere a essas características, marque a 

opção que determina quando uma informação contábil-

financeira é relevante. 

 

a) A informação se torna relevante quando possuir valor 

preditivo e confirmatório concomitantemente. 

b) A informação para ser relevante precisa apenas apresentar 

valor preditivo. 

c) A informação não precisa ser capaz de fazer diferença na 

decisão do usuário. 

d) A informação para ser relevante precisa necessariamente 

ser material. 
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e) A informação precisa ser completa, neutra e livre de erro. 

  

 

Questão 1 (10 pontos)-  O Sr. Eufrazino e sua esposa decidem abandoar seus empregos nos quais recebiam, 
líquido de impostos e encargos, um salário médio mensal total de R$ 2.500,00 para empreender em um negócio 
próprio, um hotel fazenda. Para levantar o capital para o empreendimento eles decidiram vender o apartamento 
da família com o qual conseguiram um valor, líquido de impostos, taxas e despesas, de R$ 450.000,00. Além 
disso, adquiriram um empréstimo bancário de R$ 500.000,00, cuja dívida será amortizada com pagamentos 
mensais fixas de parcelas mensais no valor de R$ 3.000,00.  
 
No plano de negócios foram identificados os seguintes custos:  
• Custo com salários, encargos e pró-labore R$ 23.000,00/mês; 
• Custo de depreciação: R$ 6.000,00/mês; 
• Outros custos fixos R$ 7.000,00/mês. 
• Custo variável: R$ 73,50/diária. 
 
Quantidade de quartos: 15 (todos os quartos são iguais). 
Valor da diária: R$ 185,00 (uma única opção de diária). 
Pede-se: 

Item  Pontos Questões Respostas: 

a)  (1,4285 – Pontos) Quantas diárias serão necessárias para que a empresa não 
tenha prejuízo em um período de um ano? 

 

b)  (1,4285 – Pontos) Os proprietários gostariam de um resultado que permitisse 
um retorno sobre o investimento total de pelo menos 12% 
ao ano além de uma compensação do salário líquido que 
era recebido no tempo que eram empregados. Qual o 
mínimo de diárias necessárias para atingir tal valor ao final 
de um ano? 

 

c)  (1,4285 – Pontos) A maior preocupação do Sr. Eufrazino é a de manter os 
pagamentos do empréstimo em dia. Assim, qual o mínimo 
de diárias necessárias, em um ano, para que a empresa 
consiga honrar com todos os pagamentos, considerando 
que todas as despesas são pagas dentro do exercício de 
competência? 

 

d)  (1,4285 – Pontos) Considerando os dados iniciais, o Sr. Eufrazino recebeu a 
oferta de um pacote de publicidade e propaganda a um 
custo de R$ 3.000,00 mensais. Quantos quartos a mais ele 
precisará alugar por mês para compensar esse gasto 
adicional? 

 

e)  (1,4285 – Pontos) Considerando os dados iniciais, o Sr. Eufrazino pensa em 
trabalhar com valores diferenciados de diárias nos meses 
de baixa temporada, trabalhando com um desconto de R$ 
20,00 por diária. Quantos quartos por mês de baixa 
temporada precisarão ser ocupados para que o hotel 
consiga honrar com todos os pagamentos, considerando 
que todas as despesas são pagas dentro do mês de 
competência? 

 

f)  (1,4285 – Pontos) Considerando os dados iniciais, os proprietários estudam a 
alternativa de terceirizar os serviços das arrumadeiras. 
Atualmente o custo é de R$ 3.000,00/mês (valor incluso 

 

QUESTÕES SUBJETIVAS 
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nos custos de salários e encargos). O valor pago na 
terceirização seria de R$ 10,00 por quarto arrumado. Se 
cada quarto é arrumado apenas quando há hóspedes, essa 
alternativa é vantajosa? 

g) (1,4290 – Pontos) Considerando os dados iniciais, na baixa temporada o hotel 
poderia ser fechado e com isso R$ 10.000,00 de custos 
fixos mensais desembolsáveis poderiam ser 
economizados. A partir de quantas diárias mensais é mais 
viável fechar o hotel (reduzindo os R$ 10.000,00 de custos) 
que manter o hotel aberto? 
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Questão 2 (10 Pontos) -  O controle de estoque é de fundamental importância para as empresas. No Brasil, as cias 

utilizam principalmente o critério da Média Ponderada Móvel. Assim, o valor médio de cada unidade em estoque 

é alterado a cada nova compra de outras mercadorias por um preço diferente, evitando assim, o controle de custos 

por lotes de compras, como no UEPS e PEPS.  

 

A empresa WR Varejista, apresentou as seguintes movimentações em seu estoque de Mercadorias para Revenda 

no mês de dezembro de 2016: 

 

 
 

Observação: Tanto o frete sobre compra do dia 05/12/2016, quanto o frete sobre venda do dia 20/12/2016, foram 

pagos pela empresa WR Varejista. 

 

Com base nas informações acima elabore as fichas de movimentação de estoque pelos métodos PEPS, UEPS e 

Média Ponderada Móvel e responda o que se pede: 

 

Item  Pontos Questões Respostas: 

a) (1,0 – Ponto) Informar o valor total das compras do período: R$: 

b) (1,0 – Ponto) Informar o valor do Estoque final pelo método do PEPS:   R$: 

c) (1,0 – Ponto) Informar o valor do Estoque final pelo método do UEPS: R$: 

d) (1,0 – Ponto) Informar o valor do Estoque final pelo método da MPM:    R$: 

e) (1,0 – Ponto) Informar o valor do CMV pelo método do PEPS: R$: 

f) (1,0 – Ponto) Informar o valor do CMV pelo método do UEPS:  R$: 

g) (1,0 – Ponto) Informar o valor do CMV pelo método da MPM: R$: 

h) (1,0 – Ponto) LAIR pelo Método PEPS: R$: 
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i) (1,0 – Ponto) LAIR pelo Método UEPS: R$: 

j) (1,0 – Ponto) LAIR pelo Método da MPM: R$: 
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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 


