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CONTADOR CONCURSEIRO

Olá, Contador Concurseiro!

Bem-vindo ao maior portal educacional para Contadores com foco em concur-

sos e exames. Para iniciar o nosso ciclo de aprendizado, resolvemos criar uma sé-

rie focada exclusivamentena aprovação dos contadores no Exame de suficiência 

do CFC. Assim, elaboramos a presente AULA GRATUITA que contempla questões 

comentadas (alternativa por alternativa) dos últimos exames para que a questão 

e o aprendizado sejam explorados ao máximo. 

Este Ebook-Aula é composto por trechos do livro “Preparatório – Exame de 

Suficiência do CFC 2016”, o qual encontra-se em PRÉ-VENDA pela Editora Sanar.

Para saber mais sobre o livro, clique na imagem abaixo.

Esperamos que você goste e que isso traga resultados positivos para o seu 

aprendizado rumo à aprovação!

Aproveitem e...

Bons estudos!
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01 Uma sociedade empresária prestou serviço a outra pessoa jurídica, no valor de 

R$100.000,00, com incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 1,5%, recu-
perável, faturado para trinta dias.

Acerca do lançamento contábil na empresa que prestou o serviço, assinale a opção CORRETA.

Débito: Caixa                  R$ 98.500,00
Débito: IRRF a Recuperar                 R$ 1.500,00
Crédito: Receita com Serviços               R$ 100.000,00
 
Débito: Caixa                  R$ 98.500,00
Débito: Despesas Tributárias                R$ 1.500,00
Crédito: Receita com Serviços                   R$ 100.000,00
 
Débito: Clientes                  R$ 98.500,00
Débito: Despesas Tributárias                R$ 1.500,00
Crédito: Receita com Serviços                R$ 100.000,00
 
Débito: Clientes                  R$ 98.500,00
Débito: IRRF a Recuperar                           R$ 1.500,00
Crédito: Receita com Serviços                R$ 100.000,00

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

▍DICA: É exigido apenas conhecimento sobre regime de competência.
Alternativa A: INCORRETA. A alternativa registra a receita, líquida do imposto de renda da 
pessoa jurídica, diretamente no caixa, quando deveria ser registrada na conta clientes, tendo 
em vista que o serviço foi faturado para 30 dias (a prazo).
Alternativa B: INCORRETA. Além de registrar equivocadamente a receita no caixa, conforme 
já comentado no item anterior, registra o imposto de renda incidente sobre a operação como 
despesas tributárias, quando o tratamento correto é como impostos a recuperar.
Alternativa C: INCORRETA. Apesar de registrar a receita líquida corretamente na conta de 
clientes, comete o mesmo equívoco comentado no item anterior, de registrar o imposto de 
renda como despesas tributárias.
Alternativa D: CORRETA. Registra corretamente: a receita líquida como direitos a receber de 
clientes; o imposto de renda retido como tributos a recuperar; e o valor total da operação como 
receitas de serviços. 

Grau de dificuldade: FÁCIL
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02 Determinada empresa contratou empréstimo a juros compostos de 23,144% ao ano. 

A taxa trimestral equivalente é de, aproximadamente:

Ⓐ 7,715%. 
Ⓑ 7,186%. 
Ⓒ 5,786%.
Ⓓ 5,342%.

▍DICA: Aplica-se a fórmula para a transformação da taxa composta equivalente, conforme a 
fórmula abaixo: 

Alternativa A, B e C: INCORRETAS. 
Alternativa D: CORRETA. Essa é a taxa trimestral equivalente, conforme a transformação abaixo:

Grau de dificuldade: INTERMEDIÁRIO

03 De acordo com a NBC TSP 16.1 e a NBC TSP 16.5, as entidades do setor público devem 
manter procedimentos uniformes de registros contábeis, por meio de processo ma-

nual, mecanizado ou eletrônico, em rigorosa ordem cronológica, como suporte às informações.
As características do registro e da informação contábil apresentadas abaixo são CORRETAS, 
EXCETO:

Ⓐ Fidedignidade – onde os registros contábeis realizados e as informações apresentadas de-
vem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem.
Ⓑ Imparcialidade – onde os registros contábeis devem ser realizados e as informações devem 
ser apresentadas de modo a privilegiar interesses específicos e particulares de agentes e/ou 
entidades.
Ⓒ Integridade – onde os registros contábeis e as informações apresentadas devem reconhe-
cer os fenômenos patrimoniais em sua totalidade, não podendo ser omitidas quaisquer par-
tes do fato gerador.
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Ⓓ Verificabilidade – onde os registros contábeis realizados e as informações apresentadas 
devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

▍DICA: Observar o disposto no item 4 da NBC 16.5 que trata sobre registro contábil, a qual foi 
editada pela Resolução 1132/2008 do CFC.
Alternativa C: CORRETA. Conforme dispõe a letra “d” do item 4 da NBC T SP 16.5, a Fidegnida-
de trata que os registros contábeis realizados e as informações apresentadas devem represen-
tar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem.  
Alternativa D: INCORRETA. Conforme dispõe a letra “e ” do item 4 da NBC T SP 16 os registros 
contábeis devem ser realizados e as informações devem ser apresentadas de modo a NÃO 
privilegiar interesses específicos e particulares de agentes e/ou entidades e não ao contrário 
conforme sugere a questão. 
Alternativa C: CORRETA. Conforme dispõe a letra “f” do item 4 da NBC T SP 16.5, os registros 
contábeis e as informações apresentadas devem reconhecer os fenômenos patrimoniais em 
sua totalidade, não podendo ser omitidas quaisquer partes do fato gerador, desta forma a op-
ção está correta. 
Alternativa C: CORRETA.A opção D está em consonância ao disposto na letra “l” do item 4 da 
NBC T SP 16.5 que trata o seguinte: os registros contábeis realizados e as informações apresen-
tadas devem possibilitar o reconhecimento das suas respectivas validades.

Grau de dificuldade: INTERMEDIÁRIO
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04 Conforme a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elabora-
ção e Apresentação das Demonstrações Contábeis, para que um recurso controlado 

por uma entidade atenda ao conceito de Ativo, é característica essencial a:

Ⓐ entrega ou promessa futura de entrega de caixa ou outros ativos financeiros para a aquisição.
Ⓑ existência de documento que comprove o direito de propriedade da entidade.
Ⓒ existência de substância física, material e corpórea, avaliada com base em documentação hábil.
Ⓓ expectativa de geração de benefícios econômicos futuros para a entidade.

Alternativa A: INCORRETA. A forma como um recurso é adquirido não é condição essencial 
para que este atenda ao conceito de ativo. Vale destacar ainda que um ativo pode ser adquirido 
por outros meios, como por exemplo, doação e troca por outros ativos.

Grau de dificuldade: FÁCIL
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Alternativa B: INCORRETA.  O direito de propriedade não é essencial para determinar a exis-
tência do ativo. Por exemplo, um imóvel objeto de arrendamento mercantil será um ativo, caso 
a entidade controle os benefícios econômicos que são esperados que fluam da propriedade, 
mesmo que a entidade não detenha a propriedade do imóvel.
Alternativa C: INCORRETA. A forma física não é essencial para a existência de ativo. Patentes 
e direitos autorais, por exemplo, são considerados ativos, desde que fluam deles benefícios 
econômicos futuros para a entidade e sejam por ela controlados. 
Alternativa D: CORRETA. Ativo é definido na Estrutura Conceitual como um recurso contro-
lado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futu-
ros benefícios econômicos para a entidade. Portanto, a expectativa de geração de benefícios 
econômicos futuros para a entidade é característica essencial para que um recurso atenda à 
definição de ativo.

05 De acordo com a NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Re-
levante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente, o auditor deve 

aplicar procedimentos de avaliação de riscos para fornecer uma base para a identificação e 
avaliação de riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis e nas afirmações. No 
processo de avaliação dos riscos, o auditor deve seguir os seguintes procedimentos, EXCETO:

Ⓐ realizar procedimentos analíticos para identificar aspectos da entidade que o auditor não ti-
nha conhecimento de forma a auxiliar na avaliação de riscos de erros relevantes para fornecer 
uma base para planejar e implementar respostas para esses riscos.
Ⓑ obter informações por meio da execução de procedimentos de avaliação de riscos e ativi-
dades relacionadas como uma forma de obtenção de evidência de auditoria para sustentar 
avaliações dos riscos de distorção relevante. 
Ⓒ fazer de forma obrigatória indagações à administração e a outros na entidade, executar 
procedimentos analíticos e ainda realizar observações e inspeção para cada aspecto do enten-
dimento de forma à obtenção de base segura para avaliação dos riscos. 
Ⓓ buscar o entendimento da entidade e do seu ambiente, inclusive do controle interno da enti-
dade de forma contínua e dinâmica, primordial para que o auditor planeje a auditoria e exerça 
o julgamento profissional ao longo da auditoria.

Alternativa A: INCORRETA. A realização de procedimentos analíticos que buscarão detalhar 
aspectos da entidade auditada com os quais a auditoria não esteja familiarizada é imprescindí-

Grau de dificuldade: FÁCIL
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vel no processo para medir os riscos de erros relevantes e fornecer uma base para o planeja-
mento e minimização para os possíveis riscos envolvidos.
Alternativa B: INCORRETA. Uma grande preocupação da auditoria externa é com a existência 
de distorções relevantes. Essas distorções podem ser causadas por fraude ou por erro. Os ris-
cos a que as entidades auditadas estão submetidas podem ser internos a própria organização e 
externos. Essa exposição se não for adequadamente monitorada pelo sistema de controles in-
ternos da organização pode ter como consequência distorções relevantes. Portanto, é legítimo 
que a auditoria obtenha evidências para sustentar a avaliação dos riscos de distorção relevante. 
Alternativa C: CORRETA. Fazer indagações à administração da entidade auditada ou a qual-
quer membro da organização, fazer detalhamento através de procedimentos de revisão analíti-
ca, observações e inspeções, são procedimentos opcionais. Quem define quais serão os proce-
dimentos mais adequados a serem aplicados a cada caso é a auditoria. Os procedimentos não 
são obrigatórios e sim facultativos. Observem que a questão pede a exceção.
Alternativa D: INCORRETA. O entendimento do negócio da empresa auditada, do seu ambiente 
e a avaliação do sistema de controles internos são procedimentos mandatórios para que se faça 
um bom trabalho e seja possível a emissão de um relatório adequado para as circunstâncias.

06 De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, o Termo Diligência é:

Ⓐ O instrumento por meio do qual o perito apresenta o seu trabalho pericial através do laudo 
pericial, que poderá conter anexos, apêndices e documentos que o profissional julgar necessário.
Ⓑ O instrumento por meio do qual o perito apresenta sua proposta de honorários, devidamen-
te fundamentada, ao juízo, podendo conter o orçamento ou este constituir-se em um docu-
mento anexo.
Ⓒ O instrumento por meio do qual o perito requerer a liberação parcial dos honorários quando 
julgar necessário para o custeio de despesas durante a realização dos trabalhos.
Ⓓ O instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados, bem como 
quaisquer informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil.

Grau de dificuldade: FÁCIL

Alternativa A: INCORRETA. Texto desconexo.
Alternativa B: INCORRETA. A proposta de honorários é instrumento para apresentar a sua 
estimativa de remuneração.
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Alternativa C: INCORRETA. Termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito 
solicita documentos, coisas, dados e informações necessárias à elaboração do laudo pericial 
contábil e do parecer técnico-contábil.
ALTERNATIVA D: CORRETA. Termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito 
solicita documentos, coisas, dados e informações necessárias à elaboração do laudo pericial 
contábil e do parecer técnico-contábil.

07 Em relação às sanções éticas previstas pelo Código de Ética Profissional do Contador, assinale a 
opção INCORRETA.

Ⓐ Na aplicação das sanções éticas, pode ser considerada como agravante ação cometida que 
resulte em ato que denigra publicamente a imagem do profissional da Contabilidade.
Ⓑ Na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como atenuantes a ausência de 
punição ética anterior e prestação de relevantes serviços à Contabilidade.
Ⓒ O julgamento das questões relacionadas à transgressão de preceitos do Código de Ética 
cabe, unicamente, aos Conselhos Regionais de Contabilidade.
Ⓓ O profissional da Contabilidade poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional de 
Contabilidade, quando atingido, pública e injustamente, no exercício de sua profissão.

Grau de dificuldade: INTERMEDIÁRIO

▍DICA: Verificar o disposto nos artigos 12, 13 e 14 da Resolução 803/1996 do CFC que aprovou 
o Código de Ética Profissional do Contador – CEPC.
Alternativa A: CORRETA. Conforme disposto no parágrafo 2º. do artigo 12 do Código de Ética 
Profissional “na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como atenuantes:  – 
ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional; II – ausência de punição ética ante-
rior; III – prestação de relevantes serviços à Contabilidade.
Alternativa B: CORRETA. De acordo com o disposto no parágrafo 1º. do artigo 12 do Código de 
Ética Profissional “na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como agravantes: 
I – Ação cometida que resulte em ato que denigra publicamente a imagem do Profissional da 
Contabilidade; e; II – punição ética anterior transitada em julgado;
Alternativa C: INCORRETA. Em atendimento ao disposto no artigo 13 do CEPC, o julgamento 
das questões relacionadas à transgressão de preceitos do Código de Ética incumbe, originaria-
mente, aos Conselhos Regionais de Contabilidade, que funcionarão como Tribunais Regionais 
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de Ética e Disciplina, facultado recurso dotado de efeito suspensivo, interposto no prazo de 
quinze dias para o Conselho Federal de Contabilidade em sua condição de Tribunal Superior de 
Ética e Disciplina.
Alternativa D: CORRETA. Conforme disposto no artigo 14 do CEPC, o Profissional da Conta-
bilidade poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional de Contabilidade, quando 
atingido, pública e injustamente, no exercício de sua profissão.
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O que vocês acharam das nossas questões comentadas?

Muito obrigado e 
até a próxima!

Fiquem ligados em 
nossas redes sociais

Caso deseje ter acesso a mais 200 questões comentadas, 

basta clicar na imagem abaixo e garantir seu exemplar do livro 

“Preparatório – Exame de Suficiência do CFC 2016”

https://www.facebook.com/ContadorConcurseiro/?fref=ts
http://www.editorasanar.com.br/livro/cfc

