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01. Contabilidade Geral 
 

1. Acerca das demonstrações contábeis, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA. 

 
I. O recebimento de caixa resultante da venda de Ativo Imobilizado e Intangível é 
apresentado na Demonstração dos Fluxos de Caixa como atividade operacional. 
 
II. No Balanço Patrimonial, os ativos mantidos com o propósito de serem negociados 
classificam-se no grupo do Ativo Circulante. 
 
III. Uma empresa que realize uma operação de venda do seu estoque por R$ 21.000,00, 
que foi adquirido por R$ 11.000,00 e que, ainda, tenha incorrido em comissões sobre 
venda no valor total de R$ 2.000,00 apresentará, na Demonstração do Resultado, um 
Lucro Bruto de R$ 8.000,00. 
 
Está(ão) certo(s) apenas o(s) item(ns): 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) II. 
d) III. 
 
Grau de dificuldade: médio 

Dica: A questão exige conhecimento dos principais relatórios da contabilidade: o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício e a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa. 

ITEM I. INCORRETO. A venda de imobilizado e intangível é apresentada na Demonstração 
dos Fluxos de Caixa das atividades de investimentos. 
 
ITEM II. CORRETO. Os ativos destinados à negociação devem ser classificados no ativo 
circulante, de acordo com o art. 179 da Lei das SAs, tendo em vista que são direitos 
realizáveis até o final curso do exercício social seguinte. 
 
ITEM III. INCORRETO. O lucro bruto é obtido pelo confronto entre a receita bruta, as 
deduções da receita bruta e o custo das mercadorias vendidas. As comissões sobre 
vendas, por se tratar de uma despesa comercial, não compõem a determinação do lucro 
bruto, mas compõem a determinação do lucro líquido. Como o item se refere ao lucro 
bruto, o mesmo é obtido pelo confronto entre a receita de venda no valor de R$ 21.000,00 
e o custo da mercadoria vendida de R$ 11.000,00. Logo, o lucro bruto é de R$ 10.000,00 
e não de R$ 8.000,00. 
 



 

 3 

Diante das considerações acima, a alternativa correta é a “c”, pois o item II é o único 
correto.  
 
 

2. Uma indústria de alimentos pagou, em 1º de dezembro de 2010, o valor de R$ 
4.800,00 pela contratação de prêmio de seguro dos veículos utilizados para entrega 
dos produtos vendidos, vigente de dezembro de 2010 a novembro de 2011. 

 
Em janeiro de 2011, o registro contábil correspondente ao gasto com seguros gerou um 
aumento de: 
 
a) R$ 400,00 em Despesa. 
b) R$ 400,00 em Custo de Produção. 
c) R$ 4.400,00 em Despesa. 
d) R$ 4.400,00 em Custo de Produção. 
 
Grau de dificuldade: médio 
 
Dica: A questão exige conhecimento sobre regime da competência e alocação de 
despesas e custos. 
 
Aplicando o regime de competência e levando em consideração que o período de 
cobertura do seguro é de 12 meses, o valor pago pela contratação do seguro, no valor de 
R$ 4.800,00, deve ser apropriado mensalmente, ou seja, deve ser apropriado 
mensalmente o valor de R$ 400,00, obtido pela divisão do valor de R$ 4.800,00 por 12 
meses. Como o seguro foi feito para os veículos que realizam as entregas dos produtos, o 
valor de R$ 400,00 deve ser contabilizado como despesas comerciais. Não deve ser 
contabilizado como custo porque não se refere ao processo de produção, mas ao 
processo de comercialização. 
 
ALTERNATIVA A - CORRETA. O registro contábil referente ao gasto com seguros no mês 
de janeiro de 2011 gera um aumento de R$ 400,00 nas despesas. 
 
ALTERNATIVA B - INCORRETA. Considera que o registro do gasto com seguros no mês de 
janeiro de 2011 gera um aumento de R$ 400,00 nos custos de produção, quando na 
realidade esse gasto não tem relação com o processo produtivo. 
 
ALTERNATIVA C - INCORRETA. Considera o valor incorreto do gasto com seguros no mês 
de janeiro de 2011. 
 
ALTERNATIVA D - INCORRETA. Considera, além do valor incorreto do gasto com seguros 
no mês de janeiro de 2011, a apropriação indevida como custo de produção. 
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3. Uma sociedade empresária que tem como atividade operacional a prestação de 
serviços registrou as seguintes transações no mês de agosto de 2011. 

 
 Aquisição de peças para reposição no valor de R$ 10.000,00 para serem utilizadas na 
prestação de serviços do mês de setembro de 2011. 
 
 Prestação de serviços no valor total de R$ 80.000,00 para diversos clientes. Para a 
execução desses serviços, a sociedade utilizou-se de peças que haviam custado R$ 
5.000,00 e o custo total com pessoal totalizou R$ 25.000,00. 
 
 Pagamento do valor de R$ 100,00 referente à comissão sobre as vendas do mês de julho 
de 2011. 
 
 Obtenção de empréstimo bancário no início do mês de agosto de 2011, no valor de R$ 
40.000,00, a ser pago no fim do mês de agosto de 2011 acrescidos de juros de 3% para o 
período. 
 
 Despesa com o pessoal administrativo no valor de R$ 1.000,00 a ser pago em setembro 
de 2011. 
 
 Recebimento do valor de R$ 60.000,00 referente aos serviços prestados no mês de maio 
de 2011. 
 
 Pagamento de salários referente à folha do mês de julho de 2011 no valor de R$ 
20.000,00. 
 
Considerando as transações do mês de agosto de 2011, o resultado do período apurado 
é: 
 
a) R$ 78.900,00. 
b) R$ 49.000,00. 
c) R$ 47.800,00. 
d) R$ 37.800,00. 
 
Grau de dificuldade: médio 
 
Dica: A questão exige conhecimento sobre regime da competência e Demonstração de 
Resultado do Exercício. 
 
 
 
 
ALTENATIVA A - INCORRETA. Leva em consideração que o resultado do período é obtido 
pelo confronto entre a receita bruta, no valor de R$ 80.000,00, a despesa de comissão 
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sobre vendas, no valor de R$ 100,00, referente ao mês de julho, e a despesa com pessoal 
administrativo, no valor de R$ 1.000,00, referente ao mês de agosto. 
 
ALTERNATIVA B - INCORRETA. Leva em consideração que o resultado do período é obtido 
pelo confronto entre a receita bruta, no valor de R$ 80.000,00, o custo do serviço 
prestado, no valor de R$ 30.000,00, e a despesa com pessoal administrativo, no valor de 
R$ 1.000,00, referente ao mês de agosto. 
 
ALTERNATIVA C - CORRETA. Aplicando o regime de competência e levando em 
consideração a estrutura da Demonstração de Resultado do Exercício, devem ser levados 
em consideração os seguintes eventos:  
 
I - Prestação de serviços no valor total de R$ 80.000,00, o custo dos serviços prestados 
referentes às peças que haviam custado R$ 5.000,00 e o custo total com pessoal, que 
totalizou R$ 25.000,00;  
 
II – a despesa financeira de 3% sobre o valor do empréstimo no valor de R$ 40.000,00; e  
 
III – a Despesa com o pessoal administrativo no valor de R$ 1.000,00 a ser pago em 
setembro de 2011. 
 
Levando em consideração esses eventos, a Demonstração de Resultado do Exercício terá 
a seguinte configuração: 
 

80.000,00
0,00

80.000,00
-30.000,00 
50.000,00

-1.000,00 
-1.200,00 

0,00
47.800,00

(-) Despesas Operacionais
      Despesas Gerais e Admnistrativas
      Despesas Financeiras
      Despesas Comerciais
Lucro Operacional Bruto

Receita Bruta de prestação de serviços
(-) Deduções da Receita Bruta
Receita Líquida de prestação de serviços
(-) Custo do serviço prestado
Lucro Operacional Bruto

Demonstração de Resultado do Exercício - Agosto de 2011

 
 
 
ALTERNATIVA D - INCORRETA. Considera que, além dos itens de receitas e despesas 
considerados na demonstração de resultado do mês de agosto, acima demonstrada, inclui 
indevidamente como despesa o valor de R$ 10.000,00 referente às peças de reposição a 
serem utilizadas na prestação de serviços do mês de setembro. 

 
 

4. Uma sociedade empresária apresenta no seu Ativo Não Circulante investimento 
em uma Subsidiária Integral. Em 31 de dezembro de 2010, foi apresentado o seguinte 
papel de trabalho para que fossem identificados os registros de eliminações e os saldos 
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consolidados. Não existem lucros não realizados decorrentes de transações entre as 
companhias. 
 

 
 
A partir da elaboração do Balanço Patrimonial Consolidado, assinale a opção INCORRETA. 
 
a) O Ativo Circulante consolidado é de R$ 650.000,00. 
b) O Ativo Não Circulante consolidado é de R$ 350.000,00. 
c) O Patrimônio Líquido consolidado é de R$ 550.000,00. 
d) O Ativo consolidado é de R$ 1.100.000,00. 
 
Grau de dificuldade: médio 
 
Dica: A questão exige conhecimento sobre consolidação das Demonstrações Contábeis. 
Para resolução da questão, é recomendável a elaboração do papel de trabalho com os 
ajustes da consolidação, conforme modelo disponível na própria questão. Abaixo seguem 
os dados da consolidação. 
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Contas

ATIVO Débito Crédito

ATIVO CIRCULANTE 525.000,00 225.000,00 650.000,00

   Caixa 75.000,00 85.000,00 160.000,00

   Clientes - terceiros 150.000,00 40.000,00 190.000,00

   Clientes - Subsidiária 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

   Estoques 200.000,00 100.000,00 300.000,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 475.000,00 0,00 350.000,00

   Investimentos - Subsidiária 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00

   Imobilizado 350.000,00 0,00 350.000,00

Total do ativo 1.000.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 1.000.000,00

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 450.000,00 100.000,00 450.000,00

   Fornecedores - terceiros 450.000,00 450.000,00

   Fornecedores - Controladora 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 550.000,00 125.000,00 550.000,00

   Capital Social 500.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00

   Reservas e lucros 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total do passivo e PL 1.000.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 1.000.000,00

Controladora Subsidiária
AJUSTES Balanço 

Consolidado

 

ALTERNATIVA A - CORRETA. Conforme informações do balanço consolidado, o valor do 
ativo circulante consolidado é de R$ 650.000,00. 

ALTERNATIVA B - CORRETA. Conforme informações do balanço consolidado, o valor do 
ativo não circulante consolidado é de R$ 350.000,00. 

ALTERNATIVA C - CORRETA. Conforme informações do balanço consolidado, o valor do 
patrimônio líquido consolidado é de R$ 550.000,00. 

ALTERNATIVA D - INCORRETA. Conforme informações do balanço consolidado, o valor do 
ativo consolidado é de R$ 1.000.000,00 e não de R$ 1.100.000,00. Como a questão solicita 
a indicação da opção INCORRETA, a única incorreta é a alternativa D. 

 

5. Uma entidade apresentou, em 31.12.2010, os seguintes saldos de contas: 
 

Saldos
2.300,00

500,00
7.500,00
1.000,00

26.500,00
11.000,00

6.200,00
24.000,00
32.500,00

8.000,00
5.000,00

17.500,00
1.500,00
4.500,00

Ações em tesouraria
Bancos conta movimento
Caixa
Capital Social
Depreciação acumulada

Participações permanentes no capital de outras empresas
Reserva Legal

Contas

Estoques de mercadorias para revenda
Fornecedores - vencimento em setembro de 2011
Imóveis de uso
Impostos a pagar - vencimento em janeiro de 2011
Propriedades para investimentos
Participações Societárias em empresas controladas

Ações de outras empresas - para negociação
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No Balanço Patrimonial, o saldo do grupo Investimentos do Ativo Não Circulante é igual 
a: 
 
a) R$ 21.300,00. 
b) R$ 23.000,00. 
c) R$ 24.000,00. 
d) R$ 26.300,00. 
 
Grau de dificuldade: médio 
 
Dica: A questão exige conhecimento sobre a composição do Balanço Patrimonial. 
 
ALTERNATIVA A - CORRETA. Considera como investimentos: ações de outras empresas 
para negociação, no valor de R$ 2.300,00, participações societárias em empresas 
controladas no valor de R$ 17.500,00 e participações permanentes no capital de outras 
empresas, no valor de R$ 1.500,00. As ações de outras empresas para negociação não 
compõem o ativo não circulante investimentos, mas o ativo circulante. Não foram 
incluídas as propriedades para investimentos. 
 
ALTERNATIVA B - INCORRETA. Considera como investimentos: ações em tesouraria, no 
valor de R$ 500,0, propriedades para investimentos, no valor de R$ 5.000,00 e 
participações societárias em empresas controladas, no valor de R$ 17.500,00. As ações 
em tesouraria não compõem o ativo não circulante investimentos, mas o patrimônio 
líquido como conta redutora. Não foram incluídas as participações permanentes no 
capital de outras empresas. 
 
ALTERNATIVA C - CORRETA. Aplicando os conhecimentos sobre a composição do Balanço 
Patrimonial, torna-se fácil a identificação das contas que compõem o subgrupo do ativo 
não circulante investimentos, que são as seguintes: propriedades para investimentos, 
participações societárias em empresas controladas e participações permanentes no 
capital de outras empresas. As ações de outras empresas destinadas para negociação 
devem ser classificadas no ativo circulante. Conforme quadro abaixo, o total do grupo 
investimentos é de R$ 24.000,00. 
 

Saldos
5.000,00

17.500,00
1.500,00

24.000,00TOTAL

Ativo Investimentos
Propriedades para investimentos
Participações Societárias em empresas controladas
Participações permanentes no capital de outras empresas

 
 
ALTERNATIVA D - INCORRETA. Considera como investimentos: ações de outras empresas 
para negociação, no valor de R$ 2.300,00, propriedades para investimentos, no valor de 
R$ 5.000,00, participações societárias em empresas controladas, no valor de R$ 17.500,00 
e participações permanentes no capital de outras empresas, no valor de R$ 1.500,00. As 
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ações de outras empresas para negociação não compõem o ativo não circulante 
investimentos, mas o ativo circulante. 
 
 

6. Uma sociedade empresária “A” apresentou em seu Balanço Patrimonial, no 
grupo de Passivo Circulante, a quantia de R$ 1.000.000,00 a titulo de Dividendos 
Propostos e, na Demonstração de Resultado, um Lucro do Período no valor de R$ 
4.000.000,00. 
 
Considerando que uma determinada sociedade investidora “B” participa do capital dessa 
empresa com um percentual de 10% e que apresenta no Ativo Não Circulante a 
participação na sociedade “A”, classificada como investimento avaliado pelo método de 
custo, por ser a forma adequada de classificação, o registro contábil desta mutação 
patrimonial na investidora “B” será: 
 
a) Débito Dividendos Propostos a Receber   R$ 100.000,00 
    Crédito Receitas de Dividendos    R$ 100.000,00 
 
b) Débito Dividendos Propostos a Receber   R$ 100.000,00 
    Débito Investimentos     R$ 400.000,00 
    Crédito Ganho por Equivalência Patrimonial   R$ 500.000,00 
 
c) Débito Dividendos Propostos a Receber   R$ 100.000,00 
    Crédito Investimentos     R$ 100.000,00 
 
d) Débito Dividendos Propostos a Receber   R$ 100.000,00 
    Débito Investimentos     R$ 300.000,00 
    Crédito Ganho por Equivalência Patrimonial   R$ 400.000,00 
 
Grau de dificuldade: médio 
 
Dica: A questão exige conhecimento sobre métodos de avaliação de investimentos e 
regime de competência. 
 
ALTERNATIVA A - CORRETA. Nos investimentos avaliados pelo método do custo, a 
distribuição de dividendos pela investida é registrada pela investidora numa conta de 
direitos (dividendos a receber) em contrapartida de uma conta de resultado (receitas de 
dividendos). Como a participação é de 10%, o valor dos dividendos reconhecidos pela 
investidora deve ser de R$ 100.000,00, ou seja, de 10% sobre os dividendos propostos de 
R$ 1.000.000,00. 
 
ALTERNATIVA B = INCORRETA. Além de considerar 10% dos dividendos distribuídos pela 
investida, considera indevidamente 10% lucro da investida. 
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ALTERNATIVA C - INCORRETA. Apesar de considerar corretamente o valor de 10% dos 
dividendos distribuídos pela investida como direitos a receber, registra de forma incorreta 
a contrapartida em investimentos. 
 
ALTERNATIVA D - INCORRETA. Apesar de considerar corretamente o valor de 10% dos 
dividendos distribuídos pela investida como direitos a receber, registra de forma incorreta 
a contrapartida em investimentos e ganho de equivalência patrimonial por valores 
também incorretos. 
 
 

7. Uma sociedade empresária foi constituída em 31.12.2010 com capital de R$ 
100.000,00, dos quais R$ 10.000,00 foram integralizados em dinheiro naquela data. Em 
janeiro de 2011, os sócios entregaram mais R$30.000,00 em dinheiro e R$ 40.000,00 em 
terrenos. Ainda em janeiro, a sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda 
por R$32.000,00, metade à vista e metade para pagamento em 30 dias. 
 
Desconsiderando a incidência de tributos e com base nos dados informados, é CORRETO 
afirmar que, na Demonstração dos Fluxos de Caixa relativa ao mês de janeiro de 2011: 
 
a) As atividades de financiamento geraram caixa no valor de R$ 70.000,00. 
b) As atividades de financiamento geraram caixa no valor de R$ 80.000,00. 
c) As atividades de investimento consumiram caixa no valor de R$ 40.000,00. 
d) As atividades operacionais consumiram caixa no valor de R$ 16.000,00. 
 
Grau de dificuldade: médio 
 
Dica: A questão exige conhecimento sobre a composição da Demonstração dos Fluxos de 
Caixa. 
 
ALTERNATIVA A - INCORRETA. As atividades de financiamento, em janeiro de 2011, 
geraram R$ 30.000,00 com a integralização em dinheiro pelos sócios. Foi considerada 
indevidamente a integralização do capital com o terreno de R$ 40.000,00, que não afeta 
o caixa. 
 
ALTERNATIVA B - INCORRETA. Considera incorretamente que as atividades de 
financiamento geraram R$ 80.000,00 em janeiro de 2011, incluindo: a integralização de 
R$ 10.000,00 ocorrida em dezembro de 2010, a integralização de R$ 30.000,00 feita pelos 
sócios em janeiro de 2011 e a integralização do capital com o terreno, no valor de R$ 
40.000,00, que não afeta o caixa. 
 
ALTERNATIVA C - INCORRETA. Considera incorretamente que as atividades de 
investimentos consumiram R$ 40.000,00, com a integralização do terreno, que não afeta 
o caixa. 
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ALTERNATIVA D - CORRETA. As atividades operacionais consumiram R$ 16.000,00 com o 
pagamento de 50% da compra de mercadorias no valor total de R$ 32.000,00 em janeiro 
de 2011. 
 
 

8. Uma empresa realizou seu inventário físico em 1.8.2011, identificando em seu estoque de 
mercadorias 8.000 unidades, avaliadas ao custo médio unitário de R$ 180,00. Em 5.8.2011, 
vendeu 6.000 unidades, à vista, por R$ 1.650.000,00, numa operação isenta de tributos de 
qualquer natureza. O comprador, no dia 10.8.2011, devolveu 20% da compra e ainda 
conseguiu obter um abatimento de 20% no preço. Considerando essas transações as únicas 
do mês de agosto, a empresa apresentou um estoque, em 31.8.2011, de: 

 
a) 3.200 unidades a R$ 144,00, totalizando R$ 460.800,00. 
b) 3.200 unidades a R$ 166,50, totalizando R$ 532.800,00. 
c) 3.200 unidades a R$ 180,00, totalizando R$ 576.000,00. 
d) 3.200 unidades a R$ 193,50, totalizando R$ 619.200,00. 
 
Grau de dificuldade: médio 
 
Dica: A questão exige conhecimento sobre critério de custeio de estoques. 
ALTERNATIVA A - INCORRETA. Apesar de determinar a quantidade correta do estoque final, adota 
o preço de custo incorreto, tendo em vista que o abatimento e as devoluções de vendas não 
afetam o custo unitário das mercadorias, quando se tem mercadorias com preço de custo único 
e sem aquisições no período. 
 
ALTERNATIVA B - INCORRETA. Mesma justificativa da alternativa anterior. 
 
ALTERNATIVA C - CORRETA. Por existirem em estoques mercadorias com único preço de custo e 
por não existirem aquisições no período, basta deduzir, do estoque de 8.000 unidades, as 6.000 
unidades vendidas e somar as 1.200 devolvidas, totalizando 3.200 unidades ao preço de 180,00, 
conforme quadro abaixo. 
 
  
 
ALTERNATIVA D - INCORRETA. Mesma justificativa da alternativa A. 
 

9. Uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda por R$ 5.000,00, estando 
incluso neste valor ICMS de R$ 1.000,00. No mesmo período, revendeu toda a mercadoria 
adquirida por R$ 9.000,00, estando incluso neste valor ICMS de R$ 1.800,00. A sociedade 
empresária registrou, no período, despesas com representação comercial no montante de R$ 
1.200,00 e depreciação de veículos de R$ 200,00. Na Demonstração do Valor Adicionado - 
DVA, elaborada a partir dos dados fornecidos, o valor adicionado a distribuir é igual a: 

 

a) R$ 1.800,00. 

b) R$ 2.600,00. 
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c) R$ 3.200,00. 

d) R$ 4.000,00. 

Grau de dificuldade: Médio 

Dica: É preciso que o estudante tenha noção da estrutura da Demonstração de Valor Adicionado 
para responder a questão. Sugerimos a leitura da Norma Contábil CPC 09 – Demonstração do 
Valor Adicionado. 

ALTERNATIVA A. INCORRETA. Considera que o valor adicionado a distribuir corresponde ao valor 
do ICMS incluído na operação de venda, que foi de R$ 1.800,00. Na verdade, o ICMS incluso no 
preço de venda faz parte da distribuição do valor adicionado ao governo estadual. 

ALTERNATIVA B. CORRETA. Após a definição do valor adicionado bruto, no valor de R$ 9.000,00, 
deduz-se desse valor os insumos e serviços de terceiros que, no caso, foram o custo da mercadoria 
vendida, incluindo o ICMS, e a despesa com representação comercial, chegando-se ao valor 
adicionado bruto. Após deduzir o valor da depreciação, chega-se ao valor adicionado líquido, 
tendo em vista que não houve transferências externas, conforme planilha abaixo. 

  

ALTERNATIVA C. INCORRETA. Considera como valor adicionado a distribuir o valor das vendas 
líquidas, sem o ICMS, no valor de R$ 7.200,00, subtraído do custo das mercadorias vendidas, sem 
o ICMS, no valor de R$ 4.000,00, obtendo um resultado de R$ 3.200,00. 

ALTERNATIVA D. INCORRETA. Considera como valor adicionado a distribuir o valor das vendas 
brutas, de R$ 9.000,00, deduzido do custo das mercadorias vendidas, com ICMS, no valor de R$ 
5.000,00, obtendo-se um resultado de R$ 4.000,00. 

 

10. Uma companhia efetuou, em dezembro de 2010, a venda de mercadorias para 
recebimento com prazo de 13 meses, considerando uma taxa de juros de 10% no período. O 
valor da nota fiscal foi de R$ 110.000,00. O registro contábil CORRETO no ato da transação é: 

 

a) Débito: Contas a Receber (Ativo Não Circulante)   R$ 110.000,00 

Crédito: Receita Bruta de Vendas     R$ 110.000,00 

 

b) Débito: Contas a Receber (Ativo Não Circulante)   R$ 110.000,00 

Crédito: Receita Bruta de Vendas     R$ 100.000,00 

Crédito: Receita Financeira      R$ 10.000,00 

 

c) Débito: Contas a Receber (Ativo Não Circulante)   R$ 100.000,00 

Crédito: Receita Bruta de Vendas     R$ 100.000,00 
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d) Débito: Contas a Receber (Ativo Não Circulante)   R$ 110.000,00 

Crédito: Receita Bruta de Vendas     R$ 100.000,00 

Crédito: Receita Financeira a Apropriar (Ativo Não Circulante)  R$ 10.000,00 

 

Grau de dificuldade: Médio 

Dica: A questão envolve conhecimentos de princípio da competência, matemática financeira e 
prazo de realização de créditos. 

ALTERNATIVA A. INCORRETA. Considera a receita de juros (receita financeira) embutida na 
transação como integrante do preço de venda, quando, na verdade, os juros são considerados 
uma remuneração pelo prazo de financiamento. 

ALTERNATIVA B. INCORRETA. Considera a receita de juros totalmente realizada no ato da venda, 
sem observar que o recebimento é no longo prazo. 

ALTERNATIVA C. INCORRETA. Desconsidera a receita de juros na transação. Além disso, a nota 
fiscal foi emitida com a inclusão dos juros do financiamento, conforme enunciado da questão. 

ALTERNATIVA D. CORRETA. Foi reconhecida, pelo regime de competência, a receita bruta da 
operação, no valor de R$ 100.000,00, a receita de juros a apropriar, no valor de R$ 10.000,00, 
equivalente a 10% sobre o faturamento, em função do prazo de financiamento, e o direito a 
receber de longo prazo pelo valor total da operação. 

 

11. Uma sociedade empresária realizou as seguintes aquisições de produtos no primeiro 
bimestre de 2011: 

3.1.2011 40 unidades a R$ 30,00 

24.1.2011 50 unidades a R$ 24,00 

1.2.2011 50 unidades a R$ 20,00 

15.2.2011 60 unidades a R$ 20,00 

Sabe-se que: 

A empresa não apresentava estoque inicial. 

No dia 10.2.2011, foram vendidas 120 unidades de produtos ao preço de R$ 40,00 cada uma. 

Não será considerada a incidência de ICMS nas operações de compra e venda. 

O critério de avaliação adotado para as mercadorias vendidas é o PEPS. 
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O Lucro Bruto com Mercadorias, a quantidade final de unidades em estoque e o valor unitário de 
custo em estoques de produtos, no dia 28.2.2011, são de: 

 

 

a) R$ 1.800,00 e 80 unidades a R$ 20,00 cada. 

b) R$ 1.885,71 e 80 unidades a R$ 24,29 cada. 

c) R$ 1.980,00 e 80 unidades a R$ 23,50 cada. 

d) R$ 2.040,00 e 80 unidades a R$ 23,00 cada. 

 

Grau de dificuldade: Médio 

Dica: A questão envolve conhecimentos sobre critério de custeio de estoques e Demonstração de 
Resultado do Exercício. 

ALTERNATIVA A. CORRETA. A questão solicita a elaboração do cálculo do lucro bruto com 
mercadorias, a quantidade final de unidades em estoque e o valor unitário de custo em estoque 
de produtos, respectivamente. Para se determinar o valor do lucro bruto com mercadorias é 
preciso calcular a receita bruta e o custo das mercadorias vendidas. Não existem deduções da 
receita bruta. A receita bruta é obtida facilmente, através da multiplicação do preço de venda (R$ 
40,00) pela quantidade vendida (120), obtendo-se o valor de R$ 4.800,00. O custo das 
mercadorias vendidas é obtido pela multiplicação das quantidades vendidas pelos preços de 
vendas, levando em consideração o critério de custeio, que no caso foi o PEPS (Primeiro que Entra 
é o Primeiro que Sai). Para obter o valor do CMV, é preciso elaborar a movimentação do estoque 
que segue abaixo discriminada. Com base na movimentação dos estoques em quantidade e 
valores, obtém-se o custo das mercadorias vendidas, no valor de R$ 3.000,00. Confrontando a 
receita bruta com o custo das mercadorias vendidas, já que não temos deduções da receita, 
encontra-se o valor do lucro bruto de R$ 1.800,00. Como a alternativa “a” é a única que possui a 
opção de R$ 1.800,00 de lucro bruto, essa condição, por si só, já justifica a marcação dessa 
alternativa como correta. Observando a movimentação do estoque, conforme planilha abaixo, 
foram adquiridas 200 unidades e vendidas 120. Logo, o saldo das mercadorias em quantidade é 
de 80 unidades. Como foi utilizado o critério de custeio PEPS, primeiro que entra é o primeiro que 
sai, o estoque final de mercadorias fica avaliado pelo preço das últimas compras, que, no caso, foi 
de R$ 20,00, conforme movimentação abaixo discriminada. 

 

Diante do exposto, torna-se desnecessário comentar as demais alternativas. 

 

 

 

 



 

 15 

 

 

02. Contabilidade de Custos, 

Gerencial e Controladoria 

 
12. Uma indústria apresenta os seguintes dados:  
 

Aluguel de setor administrativo  R$ 80.000,00  
Aluguel do setor de produção  R$ 56.000,00  
Depreciação da área de produção  R$ 38.000,00  
Mão de obra direta de produção  R$ 100.000,00  
Mão de obra direta de vendas  R$ 26.000,00  
Material requisitado: diretos  R$ 82.000,00  
Material requisitado: indiretos  R$ 70.000,00  
Salários da diretoria de vendas  R$ 34.000,00  
Seguro da área de produção  R$ 38.000,00  

 
Analisando-se os dados acima, assinale a opção CORRETA.  
 
a) O custo de transformação da indústria totalizou R$302.000,00, pois o custo de 
transformação é a soma da mão de obra direta e custos indiretos de fabricação.  
 
b) O custo do período da indústria totalizou R$444.000,00, pois o custo da empresa é a 
soma de todos os itens de sua atividade.  
 
c) O custo do período da indústria totalizou R$524.000,00, pois o custo da empresa é a 
soma de todos os itens apresentados.  
 
d) O custo primário da indústria totalizou R$208.000,00, pois o custo primário leva em 
consideração a soma da mão de obra e do material direto.  
 
RESOLUÇÃO 
 
O custo de transformação corresponde à soma do custo da Mão de Obra Direta (MOD) 
com os Custos Indiretos de Fabricação (CIF). Nesse caso, temos: 
 

(1)=MOD  R$ 100.000,00 
(2)= CIF (todos os gastos da produção. Não incluiu as despesas) R$ 202.000,00 
(3)= (1)+(2)= CUSTO DE TRANSFORMAÇÃO R$ 302.000,00 

 
Resposta: Alternativa A 
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13. No mês de setembro de 2010, foi iniciada a produção de 1.500 unidades de um 
determinado produto. Ao final do mês, 1.200 unidades estavam totalmente 
concluídas e restaram 300 unidades em processo. O percentual de conclusão das 
unidades em processo é de 65%. O custo total de produção do período foi de 
R$558.000,00. O Custo de Produção dos Produtos Acabados e o Custo de Produção 
dos Produtos em Processo são, respectivamente:  

 
 
a) R$446.400,00 e R$111.600,00.  
 
b) R$480.000,00 e R$78.000,00.  
 
c) R$558.000,00 e R$0,00.  
 
d) R$558.000,00 e R$64.194,00.  
 
RESOLUÇÃO 
 
A questão trata do custeio por processo com cálculo de equivalente de produção com 
distribuição dos elementos de custos de maneira uniforme na produção.  
 
Desse modo, a resolução do exercício pode ser feita da seguinte maneira: 
 
 Primeiro passo: definir o equivalente total de produção 
 
Para calcular o Custo de Produção dos Produtos Acabados e dos Produtos em Processo, é 
necessário definir o Equivalente Total de Produção, tendo em vista que, das 1.500 
unidades iniciadas, 300 estavam em processamento com um grau de acabamento de 65%. 
Nesse caso, o Equivalente Total de Produção é calculado da seguinte forma: 

(1) Quantidade totalmente acabada   1.200 unidades 
(2) Equivalente de produção das unidades em processamento 
(300×65%) 195 unidades 
(=) Equivalente Total De Produção (ETP) (SOMA: 1+2) 1.395 unidades 
Custo médio (CM) unitário do Equivalente Total de Produção 
(CPP÷ETP) R$ 400,00 

 
 Segundo passo: calcular o custo da produção acabada e o custo da produção em 
andamento 
 
Logo: 
 
Custo da Produção Acabada= R$400×1.200 unidades   = R$480.000,00 
Custo da Produção em Andamento= R$400×195 unidades = R$78.000,00 
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Resposta: Alternativa B 
 

14. Uma determinada empresa, no mês de agosto de 2010, apresentou custos com 
materiais diretos no valor de R$30,00 por unidade e custos com mão de obra direta 
no valor de R$28,00 por unidade. Os custos fixos totais do período foram de 
R$160.000,00. 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$46,00 e R$44,00.  
 
b) R$58,00 e R$46,00.  
 
c) R$74,00 e R$58,00.  
 
d) R$74,00 e R$74,00.  
 

O Método de Custeio por Absorção considera como custo do produto todos os 
elementos de Custos de Produção, quer sejam fixos, quer sejam variáveis. Por outro 
lado, o Método de Custeio Variável considera como custo do produto apenas os custos 
variáveis de produção. No caso da questão 18, temos o seguinte: 

Cálculo do custo unitário de produção pelo Custeio por Absorção: 

Custo unitário = materiais diretos + mão de obra direta + (Custos Fixos / Volume de 
produção) 

Custo unitário = R$30 + R$28 + (R$160.000/10.000) = R$74 

 

Cálculo do custo unitário de produção pelo Custeio Variável: 

Custo unitário = materiais diretos + mão de obra direta 

Custo unitário = R$30 + R$28 = R$58 

 

Resposta: Alternativa C 

 
 

 

 



 

 18 

Lançamento do 
Orçamento 

Lançamento do 
Orçamento 

Realização 
Orçamentária 

03. Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público 
 
 

15. Indique o registro contábil CORRETO, considerando as informações disponíveis, 
para registrar a Previsão Inicial da Receita Orçamentária:  

 

a) Débito: Previsão Inicial da Receita Orçamentária   
Crédito: Receita Orçamentária a Realizar   
b) Débito: Receita a Realizar   
Crédito: Receita Fixada   
c) Débito: Variação Patrimonial Diminutiva   
Crédito: Variação Patrimonial Aumentativa   
d) Débito: Receita a Realizar   
Crédito: Variação Patrimonial Aumentativa 

Grau de dificuldade: Intermediário 

Dica: A questão envolve conhecimentos do MCASP. 

O comando desta questão solicita o lançamento inicial da receita prevista na Lei 
Orçamentária Anual que é realizada no início do exercício em contas exclusivamente do 
Sistema Orçamentário. Tal lançamento necessita das seguintes contas: 

Previsão Inicial  
Receita Orçamentária 

 Receita Orçamentária a 
Realizar 

D C  D C 
     
     
     

 

 

A conta Previsão Inicial da Receita Orçamentária será debitada no momento do 
lançamento do orçamento e deverá ser creditada no momento do encerramento do 
exercício a fim de zerar as contas orçamentárias. A contas de Receita Orçamentária a 
Realizar permite o confronto dos valores orçados e realizados em cada rubrica 
orçamentária; o crédito representa a previsão e o débito, a arrecadação.  

ALTERNATIVA A: CORRETA.  Esta alternativa expressa exatamente o lançamento 
proposto pelo comando da questão, conforme explicado acima. 
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ALTERNATIVA B: INCORRETA. Esta alternativa apresenta uma conta de Receita Fixada, 
no entanto, sabemos que apenas as despesas são fixadas pelo orçamento público. A 
fixação impõe um limite orçamentário, coisa que não acontece com as receitas que são 
previstas. Além disso, o lançamento do orçamento pressupõe um crédito na conta 
Receita a Realizar e não um débito. 

ALTERNATIVA C: INCORRETA. As contas de Variação Patrimonial Aumentativa e 
Diminutiva são contas exclusivas do Sistema Patrimonial, não sendo afetadas de 
maneira alguma pelo lançamento do orçamento. 

ALTERNATIVA D: INCORRETA. Como vimos na opção anterior, a conta de Variação 
Patrimonial Aumentativa é exclusiva do Sistema Patrimonial, não sendo afetada pelo 
lançamento do orçamento. Além disso, o lançamento do orçamento pressupõe um 
crédito na conta Receita a Realizar e não um débito. 

 

16. Uma prefeitura de um determinado município brasileiro apresentou as 
seguintes informações contábeis referentes ao exercício financeiro de X1:  

Receita prevista R$5.000.000,00 
Receita arrecadada R$5.500.000,00 
Despesa empenhada R$4.500.000,00 
Despesa liquidada R$4.300.000,00 
Despesa paga R$4.000.000,00 
Despesa fixada R$5.000.000,00 
Pagamento de Restos a Pagar R$1.000.000,00 

 

Com base nessas informações e na Lei nº 4.320/1964, o resultado da execução 
orçamentária, no exercício financeiro de X1, foi:  

a) R$500.000,00.  
b) R$1.000.000,00.  
c) R$1.200.000,00.  
d) R$1.500.000,00.   

Grau de dificuldade: Intermediário 

Dica: Esta questão exige conhecimentos acerca da Lei nº 4.320/1.964, mas será 
primordial o conhecimento acerca do calculo do resultado orçamentário evidenciado no 
Balanço Orçamentário normatizado pelo MCASP (Parte 5 – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público).  

O comando da questão exige o cálculo do resultado da execução orçamentária, 
independente de ser um superávit ou déficit econômico. A questão apresenta diversos 
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valores constantes do Balanço Orçamentário, no entanto serão necessários para o 
cálculo proposto pela questão apenas dois valores citados pelo Art. 35 da Lei nº 4.320: 
“Pertencem ao exercício financeiro: 
I - as receitas nele arrecadadas; 
II - as despesas nele legalmente empenhadas”. 
Como sabemos, o déficit ocorre quando a despesa supera a receita do período. No caso 
específico, as receitas superaram as despesas, o que gerou um superávit de R$ 
1.000.000,00. 

     Receita arrecadada R$5.500.000,00 
(-) Despesa empenhada R$4.500.000,00 
     Superávit R$1.000.000,00 

 

ALTERNATIVA A: INCORRETA. O valor é incompatível com o calculo do resultado 
orçamentário, conforme detalhamos acima. 
ALTERNATIVA B: CORRETA. Esta alternativa apresenta precisamente o valor proposto 
pelo comando da questão. 
ALTERNATIVA C: INCORRETA.  O valor é incompatível com o cálculo do resultado 
orçamentário, conforme detalhamos na alternativa B. 
ALTERNATIVA D: INCORRETA. O valor é incompatível com o cálculo do resultado 
orçamentário, conforme detalhamos na alternativa B. 
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04. Matemática Financeira e 

Estatística 

 
17. O comprador de uma indústria tem a opção de compra de 5.000kg de matéria-

prima por R$2,00 o quilo, à vista, ou R$2,20 o quilo, para pagamento em dois meses. 
Em ambos os casos, incidirá IPI à alíquota de 10% e ICMS à alíquota de 12%, 
recuperáveis em 1 (um) mês. Considerando uma taxa de juros de 10% ao mês, a 
melhor opção de compra para a empresa é:  

 
a) à vista, pois resulta em valor presente de R$9.000,00, enquanto a compra a prazo 
resulta em valor presente de R$9.900,00.  
b) à vista, pois resulta em valor presente de R$8.800,00, enquanto a compra a prazo 
resulta em valor presente de R$9.680,00.  
c) a prazo, pois resulta em valor presente de R$8.000,00, enquanto a compra à vista 
resulta em valor presente de R$9.000,00.  
d) a prazo, pois resulta em valor presente de R$7.800,00, enquanto a compra à vista 
resulta em valor presente de R$9.000,00.  
 

Grau de dificuldade: INTERMEDIÁRIO 

DICA DO AUTOR: Os fluxos de caixa das duas opções devem ser elaborados considerando 
os desembolsos e a recuperação dos impostos (IPI e ICMS). Logo, em seguida, as saídas 
de caixa (pagamentos) e as entradas de caixa (recuperação de impostos) devem ser 
trazidas ao valor presente, considerando a capitalização composta, e somadas. 

Alternativa A: INCORRETA.  
Alternativa B: INCORRETA.  
Alternativa C: INCORRETA.  
Alternativa D: CORRETA.  O valor da compra à vista, sem impostos, é igual a R$ 10.000 
(5.000 kg x R$2,00); o valor do ICMS destacado em nota fiscal é igual a R$ 1.200 (R$ 10.000 
x 12%); e o valor do IPI destacado em nota fiscal é igual a R$ 1.000 (R$ 10.000 x 10%). 
Com isso, o total de impostos a serem recuperados em um mês é igual a R$ 2.200. Sabe-
se que o valor total da compra, destacado em nota fiscal, é igual ao valor dos produtos 
(R$ 10.000) somado ao IPI (R$ 1.000). Assim, o valor pago à vista foi de R$ 11.000. 
Considerando que o pagamento à vista ocorre no mês 0 e a recuperação dos impostos 
ocorre no mês 1, o somatório dos valores presentes é:  

11.000 ;  
2.200

1 0,10
2.000 

 

11.000 2.000 9.000 
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O valor da compra a prazo sem impostos é igual a R$ 11.000 (5.000 kg x R$2,20); o valor 
do ICMS destacado em nota fiscal é igual a R$ 1.320 (R$ 11.000 x 12%); e o valor do IPI 
destacado em nota fiscal é igual a R$ 1.100 (R$ 11.000 x 10%). Com isso, o total de 
impostos a serem recuperados em um mês é igual a R$ 2.420. Sabe-se que o valor total 
da compra, destacado em nota fiscal, é igual ao valor dos produtos (R$11.000) somado 
ao IPI (R$ 1.100). Assim, o valor pago à vista foi de R$ 12.100.  

Considerando que o pagamento ocorre no mês 2 e a recuperação dos impostos ocorre no 
mês 1, o somatório dos valores presentes é:  

 
2.420

1 0,10
2.200; 

12.100
1 0,10

10.000  

 

2.200 10.000 7.800 
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05. Análise das Demonstrações 

Contábeis. 

 
18. Em 31 de dezembro de 2010, uma determinada companhia publicou a seguinte 

demonstração contábil:  
 

 

Com relação ao Balanço Patrimonial acima, assinale a opção CORRETA: 

a) O Capital Circulante Líquido foi ampliado em R$2.400,00 e o Quociente de Liquidez 
Corrente foi reduzido em 0,15.  

b) O Capital Circulante Líquido foi ampliado em R$4.600,00 e o Quociente de Liquidez 
Corrente foi reduzido em 0,10. 

c) O Capital Circulante Líquido foi reduzido em R$2.400,00 e o Quociente de Liquidez 
Corrente foi reduzido em 0,15. 

d) O Capital Circulante Líquido foi reduzido em R$4.600,00 e o Quociente de Liquidez 
Corrente foi reduzido em 0,10. 

Grau de dificuldade: FÁCIL 

Alternativa A: INCORRETA. 
Alternativa B: INCORRETA. 
Alternativa C: CORRETA. Como o Capital Circulante Líquido (CCL) é igual ao Ativo 
Circulante (AC) subtraído do Passivo Circulante (PC). Após o cálculo do ΔCCL, observou-se 
que o CCL foi reduziu em R$ 2.400.  

 57.400 36.600 20.800;   61.800 43.400 18.400 

 18.400 20.800 2.400 

Quanto ao quociente (índice) de Liquidez Corrente (LC), sabendo que é a divisão entre o 
AC e o PC, observa-se que o quociente de LC reduziu em 0,15.  
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.

.
1,57;   

.

.
1,42 

 1,42 1,57 0,15 

 

Alternativa D: INCORRETA 
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06. Legislação Tributária e Civil 
 

 

19. De acordo com o Código Tributário Nacional, no que diz respeito ao 
parcelamento de débitos tributários, assinale a opção CORRETA. 

a) O parcelamento constitui uma das modalidades de extinção dos créditos tributários 
prescritas pelo Código Tributário Nacional. 
b) O parcelamento constitui uma das modalidades de remissão dos créditos tributários 
prescritas pelo Código Tributário Nacional. 
c) O parcelamento dispensa o cumprimento das obrigações acessórias a partir da data de 
sua concessão. 
d) O Parcelamento é uma modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
 
COMENTÁRIO: Questão fácil. 

ALTERNATIVA A – INCORRETA. As modalidades de extinção do crédito tributário estão 
previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional (CTN). E o parcelamento é 
modalidade de suspensão, prevista no artigo 151 do CTN. 
ALTERNATIVA B – INCORRETA. A remissão é uma das formas de extinção do crédito 
tributário.  
ALTERNATIVA C – INCORRETA. O parcelamento não dispensa o cumprimento de 
obrigações acessórias, conforme disposto no parágrafo único do artigo 151 do CTN. 
ALTERNATIVA D – CORRETA. O parcelamento é modalidade de suspensão do crédito 
tributário prevista no artigo 151 do CTN. 
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07. Legislação Trabalhista 
 

 

20. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, no que se refere a 
remuneração de férias, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, 
em seguida, assinale a opção CORRETA.  

   
I. Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, a remuneração de férias 
será apurada pela média do período aquisitivo, e será aplicado o valor do salário na 
data da concessão das férias.  
II. Quando o salário for pago por tarefa, a remuneração de férias será apurada 
com base na média da produção no período aquisitivo do direito a férias, e será aplicado 
o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias.  
III. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, a 
remuneração de férias será apurada pela média percebida pelo empregado nos dezoito 
meses que precederem a concessão das férias.  
   
A sequência CORRETA é:  
  
a) F, F, V.  
b) F, V, F.  
c) V, F, V.  
d) V, V, F.  
  
 Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Assertiva I: CORRETA. De acordo com o Artigo 142 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) “§ 1º - Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a 
média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das 
férias. ” 
Assertiva II: CORRETA. O Artigo 142 da CLT diz: “§ 2º - Quando o salário for pago por 
tarefa tomar-se-á por base a média da produção no período aquisitivo do direito a 
férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. ” 
Assertiva III: INCORRETA. Ainda conforme o Artigo 142 da CLT, o cálculo das férias deve 
levar em conta a média percebida pelo empregado pelos doze meses que precederem a 
concessão das férias, e não os dezoito meses: “§ 3º - Quando o salário for pago por 
percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 
12 (doze) meses que precederem à concessão das férias. ” 
 

Resposta: Letra D 
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08. Teoria da Contabilidade 
 

 

 

21. Uma sociedade empresária reconhece uma provisão para garantias concedidas 
aos clientes, no mesmo período em que são registradas as vendas. Apesar de não 
ser possível prever o valor exato a ser gasto no futuro, com cada cliente, a provisão é 
constituída e o valor da provisão é calculado com base nas melhores estimativas 
disponíveis, e em bases confiáveis.    

Justificam o procedimento adotado pela empresa os Princípios:   

a) da Relevância e do Registro pelo Valor Original. 

b) da Prudência e do Custo Histórico.  

c) da Oportunidade e da Competência.  

d) da Continuidade e da Objetividade. 

COMENTÁRIOS: 
Grau de dificuldade – Fácil. 
ALTERNATIVA. A – INCORRETA – Relevância não é Princípio de Contabilidade e o 
Princípio do Registro pelo Valor Original não se aplica a essa situação. O registro original, 
nesse caso, é a venda realizada, havendo um lançamento original pela receita obtida. 
Como a organização concede garantia adicional aos clientes, o registro da prestação da 
garantia é posterior ao registro original da venda. Por isso está incorreta essa opção. 
 
ALTERNATIVA. B – INCORRETA – A prudência pode ser observada nessa situação pois já 
havia um registro original, a venda, e posteriormente, pela prestação da garantia, 
existirá a constituição de uma provisão para prestação de garantia com contrapartida 
em despesas com prestação de garantia no resultado. Porém, custo histórico não é 
Princípio de Contabilidade, é um método de mensuração de ativos. Queremos princípios 
que justifiquem o procedimento, por isso essa opção também é incorreta. 
 
ALTERNATIVA. C – CORRETA – Quando da constituição da provisão para prestação da 
garantia, a contrapartida do crédito na conta de provisão será um débito na conta de 
despesa com prestação de garantia. Esse lançamento acarretará uma redução do lucro, 
afetando a relação despesas e receitas, situação que abrange a esfera do Princípio da 
Competência. Consequentemente o Princípio da Oportunidade também será observado. 
O fato deve ser registrado de forma tempestiva sem deixar de observar nenhum dos 
atributos da informação contábil. A constituição de uma provisão afeta a disposição da 
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situação patrimonial e financeira da organização, com impactos no balanço patrimonial 
e na demonstração do resultado do exercício. Sendo necessário o seu registro imediato. 
 
ALTERNATIVA. D –INCORRETA – Objetividade não é Princípio de Contabilidade e o 
Princípio da Continuidade não se aplica a essa situação. Esse Princípio trata da 
continuação das operações no futuro. Nessa questão não existe nenhuma informação 
que indique que essa continuidade operacional esteja ameaçada.  
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09. Ética e Legislação        

Profissional 
 

22. Conforme a legislação vigente que regula o exercício profissional, o contabilista 
poderá ser penalizado por infração legal ao exercício da profissão. Assinale a opção 
que NÃO corresponde à penalidade ético-disciplinar aplicável.  

 
a) Advertência pública.  
b) Advertência reservada.  
c) Cassação do exercício profissional.  
d) Suspensão temporária do exercício da profissão.  
 

COMENTÁRIOS: 

GRAU DE DIFICULDADE – FÁCIL 

ALTERNATIVA A. CORRETA.  O Capítulo X, Art. 58 da Resolução 1.309/10 do CFC, que 
Regula Procedimentos Processuais a serem aplicados pelos Conselhos Regionais de 
Contabilidade, contempla as seguintes penalidades possíveis: 

 I – multa; 

II – advertência reservada; 

III – censura reservada; 

IV – censura pública; 

V – suspensão do exercício profissional; 

VI – cassação do exercício profissional. 

A alternativa A está correta, pois a pergunta pede para ser assinalada a opção que não 
representa uma das penalidades possíveis. Como fica claro na pela relação acima a única 
que não consta é a Advertência Pública. 

ALTERNATIVA B. INCORRETA.  Advertência reservada é o segundo item das possíveis 
punições elencadas pela Resolução 1.309/10 do CFC. Queremos identificar a opção 
incorreta, o que não é a situação dessa opção B.  

ALTERNATIVA C. INCORRETA. A cassação do exercício profissional é o VI e último item 
das possíveis punições elencadas pela Resolução 1.309/10 do CFC. Queremos identificar 
a opção incorreta, o que também não é a situação dessa opção C.  
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ALTERNATIVA D. INCORRETA.  A suspensão do exercício profissional é o V item das 
possíveis punições elencadas pela Resolução 1.309/10 do CFC. Queremos identificar 
nessa questão a opção incorreta, o que também não é a situação dessa opção D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

10. Normas de Contabilidade 
 

 

 

23. (2011.2 – Questão 9) Em relação às Notas Explicativas e às Demonstrações 
Contábeis, assinale a opção INCORRETA.  

 
a) A entidade deve divulgar nas notas explicativas as fontes principais da incerteza das 
estimativas à data do balanço que tenham risco significativo de provocar modificação 
material nos valores contábeis de ativos e passivos durante o próximo. 
b) A entidade deve divulgar no resumo de políticas contábeis significativas as bases de 
mensuração utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis e outras políticas 
contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações 
contábeis.  
c) Informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, 
mas que seja relevante para sua compreensão, deve ser apresentada nas notas 
explicativas. 
d) Políticas contábeis inadequadas podem ser retificadas por meio da divulgação das 
políticas contábeis utilizadas ou por notas ou qualquer outra divulgação explicativa.  
 
Comentários 
Grau de dificuldade: INTERMEDIÁRIO 
 
ALTERNATIVA A. INCORRETA. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, 
informação acerca dos pressupostos relativos ao futuro e outras fontes principais de 
incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que possuam risco 
significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao 
longo do próximo exercício social. Tal divulgação deve ser apresentada de forma a 
ajudar os usuários das demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a 
administração fez acerca do futuro e sobre outras principais fontes de incerteza das 
estimativas. A natureza e a extensão da informação a ser divulgada variam de acordo 
com a natureza dos pressupostos e outras circunstâncias. 
ALTERNATIVA B. INCORRETA. A entidade deve divulgar suas políticas contábeis 
significativas, pois é importante que os usuários estejam informados sobre a base (ou 
bases) de mensuração utilizada(s) nas demonstrações contábeis (por exemplo, custo 
histórico, custo corrente, valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável), já 
que a base sobre a qual as demonstrações contábeis são elaboradas afeta 
significativamente a análise dos usuários. Ao decidir se determinada política contábil 
deve ou não ser divulgada, a administração deve considerar se sua divulgação 
proporcionará aos usuários melhor compreensão da forma em que as transações, 
outros eventos e condições estão refletidos no desempenho e na posição financeira 
relatadas. 
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ALTERNATIVA C. INCORRETA. Além de prover informação adicional que não tenha sido 
apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para sua 
compreensão, as notas explicativas devem: (a) apresentar informação acerca da base 
para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas 
utilizadas; e (b) divulgar a informação requerida pelas normas, interpretações e 
comunicados técnicos que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis. 
ALTERNATIVA D. CORRETA. A entidade não pode retificar políticas contábeis 
inadequadas por meio da divulgação das políticas contábeis utilizadas ou por meio de 
notas explicativas ou qualquer outra divulgação explicativa. 
 
Resposta: Alternativa D 
 
 

24. (2012.1 – Questão 2) Em relação ao conteúdo das Notas Explicativas, de acordo 
com a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, é INCORRETO 
afirmar que o conjunto das Notas Explicativas apresenta: 

 
a) a divulgação da análise dos resultados e da posição financeira da sociedade e o 
parecer da diretoria. 
b) a divulgação de informações requerida pelas normas, interpretações e comunicados 
técnicos que não tenha sido evidenciada nas demonstrações contábeis. 
c) as informações adicionais que não tenham sido evidenciadas nas demonstrações 
contábeis, mas que sejam relevantes para sua compreensão. 
d) as informações sobre a base para elaboração das demonstrações contábeis e das 
políticas específicas utilizadas. 
 
Comentários 
Grau de dificuldade: FÁCIL  
 
ALTERNATIVA A. CORRETA. De acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, a divulgação da análise dos resultados e da posição 
financeira da sociedade e o parecer da diretoria não estão no escopo de divulgação das 
notas explicativas. 
ALTERNATIVA B. INCORRETA. De acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, as notas explicativas devem divulgar informações requeridas 
pelas normas, interpretações e comunicados técnicos que não tenham sido 
evidenciadas nas demonstrações contábeis. 
ALTERNATIVA C. INCORRETA. De acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, as notas explicativas devem prover informações adicionais 
que não tenham sido evidenciadas nas demonstrações contábeis, mas que sejam 
relevantes para sua compreensão. 
ALTERNATIVA D. INCORRETA. De acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, as notas explicativas devem apresentar informações sobre a 
base para elaboração das demonstrações contábeis e das políticas específicas utilizadas. 
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Resposta: Alternativa A 
 
 

25. (2012.2 – Questão 40) Com relação ao que determina a NBC TG 26 – 
Apresentação das 

Demonstrações Contábeis, no tocante à informação a ser apresentada na Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) ou nas Notas Explicativas, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 
 
I. Para cada componente do patrimônio líquido, a entidade deve apresentar, ou na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas, uma 
análise dos outros resultados abrangentes por item. 
II. O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os 
ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações ou quotas em 
tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente admitidos os lucros acumulados e as 
demais contas exigidas pelas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
III. A entidade deve apresentar na demonstração das mutações do patrimônio líquido, 
ou nas notas explicativas, o montante de dividendos reconhecidos como distribuição 
aos proprietários durante o período e o respectivo montante por ação. 
 
Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns): 
 
a) I e II, apenas. 
b) I, apenas. 
c) I, II e III. 
d) II e III, apenas. 
 
Comentários 
Grau de dificuldade: INTERMEDIÁRIO 
 
ALTERNATIVA I. CORRETA. Entre as informações a serem apresentadas na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas está a 
apresentação, para cada componente do patrimônio líquido, de uma análise dos outros 
resultados abrangentes por item. Os componentes dos outros resultados abrangentes 
incluem: (a) variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente; (b) 
ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido; (c) ganhos e 
perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior; 
(d) ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda; e (e) 
parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos de instrumentos de hedge em operação 
de hedge de fluxo de caixa. 
ALTERNATIVA II. CORRETA. O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as 
reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações 
ou quotas em tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente admitidos os lucros 
acumulados e as demais contas exigidas pelas normas emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade. 
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ALTERNATIVA III. CORRETA. Entre as informações a serem apresentadas na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas está o 
montante de dividendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o 
período e o respectivo montante por ação. 
 
Resposta: Alternativa C 
 
 

26. (2012.2 – Questão 41) Uma sociedade apresentou o seguinte Balanço 
Patrimonial e Demonstração do Resultado, entre outras demonstrações contábeis a 
serem complementadas por Notas Explicativas. 

 
 2011 2010 
Ativo   
Circulante   
Caixa e Equivalente de Caixa R$10.000,00 R$8.000,00 
Contas a Receber R$18.000,00 R$16.000,00 
Estoque R$18.000,00 R$14.000,00 
Despesas Antecipadas R$1.000,00 R$2.000,00 
Não Circulante   
Imobilizado R$13.000,00 R$10.000,00 
Total do Ativo R$60.000,00 R$50.000,00 
Passivo   
Circulante   
Fornecedores R$22.000,00 R$11.000,00 
Não Circulante   
Empréstimo a Longo Prazo R$5.000,00 R$12.000,00 
Patrimônio Líquido   
Capital R$20.000,00 R$20.000,00 
Reservas R$6.000,00 R$6.000,00 
Lucros Acumulados R$7.000,00 R$1.000,00 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido R$60.000,00 R$50.000,00 

 
Em relação às necessidades de informações a serem apresentadas com o objetivo de 
auxiliar os usuários a compreender as Demonstrações Contábeis, julgue os itens abaixo 
de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em relação ao conteúdo das 
Notas Explicativas, a serem apresentadas pela empresa e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 
 
I. A empresa deverá apresentar um resumo das políticas contábeis significativas 
aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis. 
II. A empresa deverá identificar as origens e as aplicações de recursos do caixa e 
equivalente de caixa, identificando o montante gerado nas atividades operacionais, de 
investimento e financiamentos e, também, a análise das variações dos demais 
elementos das demonstrações contábeis. 
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III. A empresa deverá apresentar para o Balanço Patrimonial, exclusivamente, a base de 
mensuração dos itens de estoque e imobilizado, informando o critério de avaliação de 
cada item, a realização de testes de recuperabilidade e o percentual de realização 
desses itens. 
IV. A empresa deverá apresentar os objetivos e as políticas de gestão do risco financeiro 
da entidade aplicável a seus instrumentos financeiros. 
 
Estão CORRETOS apenas os itens: 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
 
Comentários 
Grau de dificuldade: INTERMEDIÁRIO 
 
ALTERNATIVA I. CORRETA. A entidade deve divulgar suas políticas contábeis 
significativas que compreendem: (a) a base (ou bases) de mensuração utilizada(s) na 
elaboração das demonstrações contábeis; e (b) outras políticas contábeis utilizadas que 
sejam relevantes para a compreensão das demonstrações contábeis. 
ALTERNATIVA II. INCORRETA. O conteúdo destacado nesta alternativa não deve ser 
apresentado em nota explicativa, mas sim na demonstração dos fluxos de caixa.  De 
acordo com a NBC TG 03(R1) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, a demonstração dos 
fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por atividades 
operacionais, de investimento e de financiamento. 
ALTERNATIVA III. INCORRETA. A entidade deve divulgar a base (ou bases) de 
mensuração utilizada(s) na elaboração de todas as demonstrações contábeis e não 
apenas as bases de mensuração utilizadas na elaboração Balanço Patrimonial como 
destacado na alternativa. Além disso, outros itens do Balanço Patrimonial, como contas 
a receber e provisões, também devem ter suas bases de mensuração divulgadas. 
ALTERNATIVA IV. CORRETA. De acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, deve ser apresentado em notas explicativas divulgações não 
financeiras, como por exemplo, os objetivos e as políticas de gestão do risco financeiro 
da entidade. 
 
Resposta: Alternativa B 
 
 

27. (2014.2 – Questão 3) De acordo com a NBC TG 26 (R1) - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, são exemplos de informações apresentadas na 
Demonstração do Resultado Abrangente, EXCETO: 

 
a) ajustes de conversão do período.  
b) aumento de capital em dinheiro. 
c) equivalência patrimonial sobre ganhos abrangentes de coligadas.  
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d) realização da reserva de reavaliação. 
 
Comentários 
Grau de dificuldade: FÁCIL 
 
ALTERNATIVA A. INCORRETA. De acordo com a NBC TG 26 (R1) – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações 
contábeis de operações no exterior serão apresentados na Demonstração do Resultado 
Abrangente. 
ALTERNATIVA B. CORRETA. Na Demonstração do Resultado Abrangente são 
apresentadas apenas informações sobre a mutação no patrimônio líquido ocorrida 
durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam 
derivados de transações com os sócios na sua qualidade de proprietários. Assim, 
informações sobre aumento de capital em dinheiro não serão apresentadas na 
Demonstração do Resultado Abrangente por tratar-se de evento derivado de transações 
com os sócios na sua qualidade de proprietários. 
ALTERNATIVA C. INCORRETA. De acordo com a NBC TG 26 (R1) – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, a participação em outros resultados abrangentes de 
coligadas e empreendimentos controlados em conjunto contabilizados pelo método da 
equivalência patrimonial será apresentada na Demonstração do Resultado Abrangente. 
ALTERNATIVA D. INCORRETA. De acordo com a NBC TG 26 (R1) – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, as variações na reserva de reavaliação, quando permitidas 
legalmente, serão apresentadas na Demonstração do Resultado Abrangente. 
Além dos itens citados nas alternativas A, C e D, devem ser apresentados na 
Demonstração do Resultado Abrangente: (i) ganhos e perdas atuariais em planos de 
pensão com benefício definido; (ii) ganhos e perdas na remensuração de ativos 
financeiros disponíveis para venda; e (iii) parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos 
de instrumentos de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa. 
 
Resposta: Alternativa B 
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11. Auditoria 
 

 

28. O auditor, ao planejar a auditoria, exerce julgamento sobre a magnitude das 
distorções que são consideradas relevantes.   

Assinale a opção que NÃO constitui fator relevante nesse julgamento:   

a) Analisar a uniformidade dos procedimentos contábeis.  

b) Determinar a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais.  

c) Determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de avaliação do 
risco.  

d) Identificar e avaliar os riscos de distorções relevantes. 

COMENTÁRIOS: 

Grau de dificuldade - Intermediário 

ALTERNATIVA A. CORRETA.      Observando que a questão é iniciada tratando do 
planejamento, no primeiro momento deveríamos analisá-la com base na NBCTA 300/09 
do CFC que trata do Planejamento da auditoria. Mas a preocupação é com o exercício de 
julgamento sobre a magnitude de distorções que sejam relevantes. Dessa forma será 
necessário observar o que regula a NBCTA 315 de 24/01/14, que trata da identificação e 
avaliação dos riscos de distorção relevante através do entendimento da entidade 
auditada. Como a opção que queremos identificar é a que não constitui fator relevante 
para esse julgamento e observando que de acordo com a NBCTA 315/14, a preocupação 
da auditoria com distorções que sejam relevantes está subdividida em dois níveis: 

I) No nível geral das demonstrações contábeis; 
II) No nível de afirmação para classes de transações, saldos de contas e 
divulgações. 
Fica claro que o objetivo principal é entender como funciona a entidade auditada, em 
que ambiente está inserida e que riscos podem ser identificados nessa fase do 
planejamento. As preocupações são com distorções que podem ser relevantes pelo 
ambiente em que a empresa atua. Portanto analisar a uniformidade dos procedimentos 
contábeis não contribuirá, nessa etapa, para a identificação e minimização dos riscos do 
processo da auditoria. 
 
ALTERNATIVA B. INCORRETA.  Faz parte do exercício de julgar, se as distorções, sendo 
relevantes, como deverão ser tratadas através de procedimentos adicionais e 
complementares.  
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ALTERNATIVA C. INCORRETA. Também esta opção faz parte das preocupações da 
auditoria com a magnitude de distorções relevantes. A avaliação dos riscos pode deixar 
claro para os membros da equipe de auditoria que testes substantivos podem não ser 
suficientes para dirimir riscos no nível de afirmações, que trata dos saldos de contas e 
valores lançados nessas rubricas. Podem precisar verificar os controles da entidade 
auditada.  

ALTERNATIVA D. INCORRETA.   É mais uma das preocupações da auditoria o de 
identificar e avaliar riscos de distorção relevante. Esse procedimento permitirá ajustes 
no decorrer do trabalho de obtenção e avaliação de evidências, revendo procedimentos 
que inicialmente haviam sido planejados, lembrando que o planejamento se desenvolve 
durante todo o serviço de auditoria, desde a contratação até a emissão do relatório, 
devendo por isso ser corrigido e aperfeiçoado.  
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12. Perícia Contábil 
 

 
 

29. Relacione os elementos de uma Perícia Contábil, de acordo com a NBC TP 01 – 
Perícia Contábil, com os respectivos procedimentos. Em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 

(1) Planejamento  (  ) Relato sucinto de forma que resulte em 
uma leitura compreensiva dos fatos relatados 
ou na transcrição resumida dos fatos da lide 
sobre as questões básicas que resultaram na 
nomeação ou na contratação do perito. 

(2) Termo de diligência (   ) Redação pormenorizada, minuciosa, 
efetuada com cautela e detalhamento em 
relação aos procedimentos e aos resultados 
do laudo pericial contábil e o parecer pericial 
contábil. 

(3) Laudo e parecer pericial 
contábil 

(   ) Etapa do trabalho pericial que antecede às 
diligências, pesquisas, cálculos e respostas 
aos quesitos, na qual o perito estabelece os 
procedimentos gerais dos exames a serem 
executados no âmbito judicial, extrajudicial.  

(4) Forma circunstanciada (   ) Documentos escritos, nos quais os peritos 
devem registrar, de forma abrangente, o 
conteúdo da perícia e particularizar os 
aspectos e as minudências que envolvam o 
seu objeto e as buscas de elementos de prova 
necessários para a conclusão do seu trabalho.  

(5) Síntese do objeto da 
perícia 

(  ) Instrumento por meio do qual o perito solicita 
documentos, coisas, dados, bem como quaisquer 
informações necessárias à elaboração do laudo 
pericial contábil ou do parecer pericial contábil. 

 
COMENTÁRIO - Questão fácil. Pode ser respondida com base na leitura da NBC TP 01. 
Alternativa 1 – Planejamento é etapa do trabalho pericial que antecede às diligências, 
pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito estabelece os 
procedimentos gerais dos exames a serem executados no âmbito judicial, extrajudicial. 
Alternativa 2 – Termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito solicita 
documentos, coisas, dados, bem como quaisquer informações necessárias à elaboração 
do laudo pericial contábil ou do parecer pericial contábil. 
Alternativa 3 – Laudo e parecer pericial contábil são documentos escritos, nos quais os 
peritos devem registrar, de forma abrangente, o conteúdo da perícia e particularizar os 
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aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de prova 
necessários para a conclusão do seu trabalho. 
Alternativa 4 – Forma circunstanciada: a redação pormenorizada, minuciosa, efetuada 
com cautela e detalhamento em relação aos procedimentos e aos resultados do laudo e 
do parecer. 
Alternativa 5 – Síntese do objeto da perícia: relato sucinto, de forma que resulte em uma 
leitura compreensiva dos fatos relatados ou na transcrição resumida dos fatos da lide 
sobre as questões básicas que resultaram na nomeação ou na contratação do perito. 
 
Sequência CORRETA é a letra B (5, 4, 1, 3, 2).  
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13. Língua Portuguesa 

 
30. No texto, é CORRETA a substituição, sem mudança de sentido, de  
  
  
a. “até bem pouco tempo” (linha 2) por a bem pouco tempo atrás.  
b. “de que fossem produzidas” (linha 5) por de que se produza.  
c. “eficazes” (linha 6) por eficientes.  
d. “Em decorrência” (linha 1) por Como resultado.  
 
Grau de dificuldade: DIFÍCIL 
Alternativa A – INCORRETA. O termo “há bem pouco tempo” expressa tempo transcorrido 
e, por isso, deve ser iniciada pelo verbo “haver” e não pela preposição “a”. Além disso, 
quando usarmos o verbo “haver”, não devemos usar “atrás”, já que o verbo já carrega a 
informação de tempo passado. 
Alternativa B – INCORRETA. Em “de que fossem produzidas soluções eficazes”, o termo 
“soluções eficazes” é sujeito paciente do verbo “fossem produzidas”; a oração está na voz 
passiva analítica. Podemos escrever essa mesma frase na voz passiva sintética: de que se 
produzissem soluções eficazes. Como o sujeito de “produzissem” é “soluções eficazes”, o 
verbo deve ser usado no plural, para que haja concordância verbal. 
Alternativa C – INCORRETA. Os adjetivos “eficiente” e “eficaz” são muito parecidos (e, em 
alguns contextos, podem mesmo ser sinônimos), mas têm significados diferentes. 
Enquanto “eficiência” refere-se ao modo como determinada atividade é realizada (ou 
seja, refere-se ao meio e não ao fim), “eficácia” tem a ver com o resultado referente a 
uma atividade (ou seja, refere-se ao fim e não ao meio). Numa empresa, por exemplo, um 
funcionário pode ser eficiente (ou seja, pode fazer a coisa certa, com menor uso de 
recursos e de tempo possível), mas não ser eficaz, ou seja, pode não conseguir, mesmo 
sendo eficiente, o resultado esperado. Voltando ao texto, verificamos que “eficazes” não 
poderia ser substituído por “eficientes”, já que, nesse contexto, o que interessa é o 
resultado das soluções, ou seja, a sua eficácia. 
Alternativa D – CORRETA. Se substituirmos “em decorrência” por “como resultado” 
(confira: como resultado do progresso crescente, diversos segmentos da sociedade 
voltaram suas preocupações para a preservação ambiental e o ônus decorrente da 
expansão mundial), não observaremos nem incorreções nem mudança de sentido.  
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