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1) Assinale a opção que representa a CORRETA associação entre o fato contábil 

e o seu registro no Balanço Patrimonial.  

  

A. A compra, a prazo, de mercadoria para revenda provoca um aumento no Ativo 

e uma redução no Passivo.   

B. A contratação de uma apólice de seguros, com pagamento a prazo, para 

cobertura de doze meses a transcorrer provoca um aumento no Ativo e um 

aumento no Passivo.   

C. A integralização de capital com bens para uso provoca um aumento no Ativo e 

uma redução no Patrimônio Líquido.  

D. O pagamento em dinheiro a fornecedores, decorrente de aquisição de 

mercadorias a prazo, provoca uma diminuição no Ativo e um aumento no 

Passivo.  

  

 Grau de dificuldade: Fácil 

 

DICA DO AUTOR: são exigidos conhecimentos sobre a estática patrimonial, 

funcionamento das contas patrimoniais, fatos permutativos. 

 

Alternativa A: INCORRETA. A compra, a prazo, de mercadorias para revenda provoca 

aumento no ativo, pela entrada das mercadorias no estoque, e também aumento no 

passivo, pelo aumento das dívidas e não redução do passivo, como propôs a alternativa. 

 

Alternativa B: CORRETA. A contratação de uma apólice de seguros, com pagamento 

a prazo, com vigência de 12 meses, provoca aumento no ativo, representado pelo direito 

de ressarcimento de valores coberto pelo seguro e aumento no passivo pela dívida 

contraída. 

 

Alternativa C: INCORRETA. A integralização de capital com bens para uso provoca um 

aumento no Ativo não circulante, pela entrada dos bens, e um aumento no patrimônio 

líquido através da conta capital social, diante da baixa do valor integralizado registrado 

na conta capital a integralizar. Portanto, não há redução no patrimônio líquido, como 

propôs a questão. 

 

Alternativa D: INCORRETA. O pagamento em dinheiro a fornecedores, decorrente de 

aquisição de mercadorias a prazo, provoca uma redução no ativo, pela saída de 

recursos, e uma redução no passivo, pela redução da dívida e não um aumento no 

passivo como propôs a questão. 
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2) O Departamento de Recursos Humanos de uma Sociedade Empresária 

apresentou os seguintes dados, extraídos da folha de pagamento de fevereiro 

de 2016 a ser paga no quinto dia útil do mês seguinte:  

  

Descrições  Valores  

 Salário-base do mês  R$ 1.500,00  

 INSS – parte do empregado  R$ 135,00  

 FGTS  R$ 120,00  

 Vale-transporte – parte do empregado  R$ 90,00  

  

Considerando-se que não havia saldo remanescente dos períodos anteriores e com 

base nos dados apresentados, após os lançamentos contábeis pertinentes, o saldo 

líquido da conta Salários a Pagar, em 29 de fevereiro de 2016, é de:  

  

a) R$ 1.365,00.  

b) R$ 1.335,00.  

c) R$ 1.275,00. 

d) R$ 1.155,00.  

 

 Grau de dificuldade: Fácil 

 

DICA DO AUTOR: são exigidos conhecimentos sobre composição e contabilização da 

folha de pagamento. 

 

Para responder com objetividade a questão, é necessário apurar o valor líquido da folha 

de pagamentos, conforme planilha explicativa abaixo. 

 

Salário-base do mês 1.500,00

(-) INSS - parte do empregado -135,00 

(-) Vale-transporte - parte do empregado -90,00 

Saldo líquido - salários a pagar 1.275,00  

 

Abaixo encontra-se o raciocínio desenvolvido para definir cada alternativa de resposta: 

 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D

Salário-base do mês 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

(-) INSS - parte do empregado -135,00 -135,00 -135,00 -135,00 

(-) Vale-transporte - parte do empregado 0,00 90,00 -90,00 -90,00 

FGTS 0,00 -120,00 0,00 -120,00 

Saldo líquido - salários a pagar 1.365,00 1.335,00 1.275,00 1.155,00  
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Alternativa A: INCORRETA. O saldo líquido da conta salários a pagar foi apurado 

incorretamente no valor de R$ 1.365,00 por que não foi abatido, do salário bruto, o valor 

de R$ 90,00 relativo ao desconto do vale-transporte. 

 

Alternativa B: INCORRETA. O saldo líquido da conta salários a pagar foi apurado 

incorretamente no valor de R$ 1.335,00 por que foi adicionado indevidamente, ao salário 

bruto, o valor de R$ 90,00 relativo ao desconto do vale-transporte, quando o correto 

seria deduzir tal valor; além disso foi deduzido indevidamente o valor relativo do FGTS 

que é um encargo devido pelo empregador e não pelo empregado. 

 

Alternativa C: CORRETA. O saldo líquido da conta salários a pagar foi apurado 

corretamente no valor de R$ 1.275,00, abatendo-se do salário bruto, a contribuição 

previdenciária e o valor relativo ao vale-transporte. 

 

Alternativa D: INCORRETA. O saldo líquido da conta salários a pagar foi apurado 

incorretamente no valor de R$ 1.155,00 por que foi abatido, indevidamente, o valor 

relativo ao FGTS, que é um encargo devido pelo empregador e não pelo empregado. 

 

3) Com relação à Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, 

julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção CORRETA.  

I. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL poderá ser incluída 

na Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, a qual é mais 

abrangente que a anterior.  

II. Quando a Entidade evidenciar o resultado e sua destinação nas Notas 

Explicativas, está desobrigada de publicar a Demonstração dos Lucros ou 

Prejuízos Acumulados – DLPA.  

III. A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA discriminará, entre 

outros, o saldo do início do período, as reversões de reservas de lucro e o lucro 

líquido do exercício.  

  

A sequência CORRETA é:  

  

a) F, F, V.  

b) F, V, F.  

c) V, F, V.  

d) V, V, F.  

  

 Grau de dificuldade: Intermediário 

 

DICA DO AUTOR: São necessários conhecimentos sobre a estrutura da Demonstração 

de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. 
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Assertiva I: INCORRETA. A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados  

(DLPA) evidencia a variação de uma conta do patrimônio líquido enquanto que a 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) evidencia a variação de 

todas as contas do patrimônio líquido, portanto, a DLPA está contida na DMPL e não o 

contrário como afirma essa alternativa. 

 

Assertiva II: INCORRETA. As notas explicativas não possuem objetivo de evidenciar o 

resultado e suas destinações. A entidade só estará desobrigada de apresentar a DLPA 

se apresentar a DMPL, tendo em vista que aquela está contida nessa última. 

 

Assertiva III: CORRETA. A DLPA discriminará o saldo inicial, o lucro do período, as 

reversões de reservas, o saldo total à disposição da entidade e a destinação do lucro 

através de transferências para reservas de lucros, distribuição aos sócios e aumento de 

capital social. 

 

Resposta: Letra A 
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4) Com base nas Normas Brasileiras de Auditoria, em relação à concordância com 

os termos de trabalho de Auditoria e as condições prévias para uma auditoria, 

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

  

I. O auditor independente deve determinar se a estrutura de relatório financeiro 

a ser aplicada na elaboração das demonstrações contábeis é aceitável.  

II. O auditor independente deve obter a concordância da administração de que 

ela reconhece e entende sua responsabilidade pela elaboração das 

demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de relatório financeiro 

aplicável, incluindo, quando relevante, sua adequada apresentação.  

III. O auditor independente deve obter a concordância da administração de que 

ela reconhece e entende sua responsabilidade pelo controle interno que a 

administração determinou como necessário para permitir a elaboração de 

demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentemente 

se causadas por fraude ou erro.  

  

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):  

  

a) II e III, apenas.  

b) I, apenas.  

c) I e II, apenas.  

d) I, II e III.  

  

 Grau de dificuldade: fácil 

 

DICA DO AUTOR: A concordância com os termos do trabalho de auditoria está regulada 

pela NBCTA 210 que já foi revisada uma vez em 2016. É de responsabilidade da 

auditoria estabelecer os termos que sustentarão esse serviço com a administração da 

companhia auditada e, se necessário, também com o pessoal da governança 

corporativa. Existem responsabilidades dos administradores que são imprescindíveis 

para a realização da auditoria e devem ser reconhecidas por esses administradores. 

Dentre elas a de elaborar demonstrações contábeis de acordo com uma estrutura de 

relatório financeiro aplicável à sua condição, a consciência de que são responsáveis 

pela elaboração desses demonstrativos contábeis e de que desenvolveram sistemas de 

controles internos que permitem a elaboração de demonstrativos contábeis conforme a 

estrutura de relatório que devem respeitar. 
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Assertivas I, I, III: CORRETAS. Os requisitos tratados pela NBCTA 210 (R1)-16, no 

seu item 6, página 2, refletem cada um dos conteúdos das alternativas I, II e III, sendo 

todas, portanto, verdadeiras. Esse item diz que cabe ao auditor definir se a estrutura de 

relatório financeiro aplicável às circunstâncias da empresa auditada é aceitável, bem 

como, obter concordância da administração sobre o reconhecimento de suas 

responsabilidades, tanto na elaboração de demonstrações contábeis dentro da sua 

estrutura de relatório financeiro aplicável, como também, pelos controles internos 

constituídos por essa administração, para que as demonstrações contábeis sejam 

elaboradas livres de distorções relevantes independente da causa ter sido fraude ou 

erro.  

 

Resposta: Letra D 

  

5) De acordo com a NBC TA 530 – Amostragem em Auditoria, quanto à definição 

da amostra, tamanho e seleção dos itens para teste, julgue os itens abaixo 

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.  

  

I. Em auditoria, é permitida somente a amostragem de proporção 

estatística ou censo.  

II. A consideração da natureza da evidência de auditoria desejada e as 

eventuais condições de desvio ou distorção ou outras características 

relacionadas a essa evidência de auditoria ajudam o auditor a definir o 

que constitui desvio ou distorção e qual população usar para a 

amostragem.  

III. O nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar 

afeta o tamanho da amostra exigido.  

  

A sequência correta é:  

  

a) F, V, F.  

b) F, V, V.   

c) V, F, V.  

d) V, V, V.  

  

 Grau de dificuldade: fácil. 

  

DICA DO AUTOR: A NBCTA 530-09 do CFC trata da aplicação da amostragem em 

auditoria. Observando o sumário dessa norma percebemos que o assunto abordado 

nessa questão, está regulado nos Requisitos que são tratados nos itens 6, 7 e 8, cujo 

título é o mesmo do enunciado dessa pergunta. Qual seja: definição da amostra, 

tamanho e seleção dos itens para teste. Vamos a seguir analisar o conteúdo dos itens 

I, II e III.  
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Assertiva I: INCORRETA – O item A9, página 9 da NBCTA 530, deixa claro que a 

decisão quanto ao uso de amostragem estatística ou não estatística fica a critério do 

auditor, sendo uma questão de julgamento profissional. Portanto, não é permitida 

somente a aplicação de amostragem estatística em auditoria. Mas, além disso, outro 

erro consta da opção I. O censo é o exame de todos os elementos de uma população e 

a amostragem é o exame de uma parte desse universo, não pode ser, dessa forma, a 

mesma coisa. 

 

Assertiva II: CORRETA – O item A5 da NBCTA 530-09, confirma o conteúdo da 

alternativa II dessa questão, dizendo que o auditor deverá levar em consideração a 

natureza da evidência a ser obtida e as eventuais condições de desvio ou distorção, 

contribuindo, dessa forma, para a identificação do que é de fato uma distorção ou 

desvio, e, portanto, em qual população utilizar a amostragem. Essa informação pode 

ser encontrada na página 8 da NBCTA 530. 

 

Assertiva III: CORRETA – Essa afirmativa está correta e na NBCTA 530 item A 10, 

página 9, diz que se o auditor não estiver confortável para aceitar um nível de risco 

alto em amostragem, isso afetará o tamanho da amostra, pois quanto menor for o risco 

que o auditor está disposto a correr, usando amostragem, tanto maior deverá ser a 

amostra que possa representar o universo a ser testado com segurança. Por isso essa 

afirmativa também é verdadeira. 

 

Resposta: Letra B 

 

 

6) De acordo com a NBC TA 500 – Evidência de Auditoria, assinale a afirmação 

incorreta:   

  

a) A suficiência e a adequação da evidência de auditoria não estão inter-relacionadas. 

No entanto, a obtenção de mais evidência de auditoria compensa a sua má 

qualidade.   

b) Adequação é a medida da qualidade da evidência de auditoria, isto é, sua relevância 

e sua confiabilidade para fornecer suporte às conclusões em que se fundamenta a 

opinião do auditor. A confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte e pela 

sua natureza e depende das circunstâncias individuais em que é obtida.   

c) Evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para 

chegar às conclusões em que se fundamentam a sua opinião. A evidência de 

auditoria inclui as informações contidas nos registros contábeis que suportam as 

demonstrações contábeis e outras informações.  

d) Uma confirmação externa representa evidência de auditoria obtida pelo auditor 

como resposta escrita de terceiro ao auditor, em forma escrita, eletrônica ou em 

outra mídia.   

 

 Grau de dificuldade: fácil.  
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DICA DO AUTOR: Como dito no enunciado da questão, a norma que regula as 

evidências de auditoria é a NBCTA 500 (R1)-16. Originalmente essa norma foi emitida 

em 2009 e passa agora pela sua primeira revisão. As evidências de auditoria são obtidas 

através de procedimentos e irão fundamentar a emissão de opinião por parte da 

auditoria, pela obtenção de conclusões sobre as áreas auditadas. As evidências são 

informações originadas da contabilidade da entidade auditada que darão a base de 

sustentação para elaboração das demonstrações contábeis e também são obtidas de 

outras fontes além da contabilidade, como por exemplo, através da circularização de 

clientes, fornecedores, bancos, outras fontes e também da última auditoria realizada. O 

auditor precisa obter evidências que sejam consideradas apropriadas e suficientes para 

embasamento da sua opinião e a etapa do trabalho para obtenção dessas evidências 

ocupa o maior tempo de trabalho pelos auditores. Conforme citado no item A2 da 

NBCTA 500 (R1), os procedimentos de auditoria utilizados na obtenção de evidências 

podem ser a inspeção, observação, confirmação, recálculo, reexecução, procedimentos 

analíticos e a indagação. Geralmente esses procedimentos são utilizados de forma 

combinada e a indagação é um procedimento complementar, isoladamente é de pouca 

eficácia para obtenção de evidências no nível de afirmação e da eficácia do sistema de 

controles internos. Dito isso, vamos analisar cada uma das alternativas e identificar 

aquela que estiver incorreta. 

 

Alternativa A: INCORRETA - Está completamente errada essa afirmativa. Na página 

4, da NBCTA 500 (R1), item A4 é dito justamente o contrário. “A suficiência e 

adequação da evidência de auditoria estão inter-relacionadas.” Fiz a transcrição literal 

para constatação e comparação. Ainda nesse mesmo item A4, fica claro que a 

obtenção de um maior número de evidências não compensa a sua má qualidade. 

Portanto essa é a resposta que procuramos, pois a questão solicita a identificação da 

opção errada. 

 

Alternativa B: CORRETA - Está correta essa afirmativa e é a transcrição literal do 

item A5 da NBCTA 500 (R1), página 4, deixando claro que adequação é a qualidade 

da evidência obtida pela auditoria sendo influenciada diretamente pela fonte de onde 

veio. Mas, o que queremos é a alternativa incorreta, portanto não é essa a alternativa 

para essa questão.    

 

Alternativa C: CORRETA - Afirmativa correta de acordo com a NBCTA 500 (R1). O 

texto dessa opção C é a transcrição literal do item 5 subitem C, página 2, que trata do 

significado do termo evidência de auditoria. De fato, a fundamentação para emissão 

de opinião de auditoria vem das evidências obtidas na contabilidade e de outras 

fontes. Como a afirmativa é correta e queremos a incorreta, não é a resposta que 

procuramos para essa questão. 
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Alternativa D: CORRETA - Afirmativa correta conforme item A18, página 6, da 

NBCTA 500 (R1). É, em geral, considerada como uma evidência de melhor qualidade, 

já que vem de uma fonte externa à entidade auditada, esperando-se por isso, maior 

independência e fidedignidade na informação. Mas, também não é a opção que 

estamos procurando como resposta para essa questão. 
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7) Considere-se o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

– MCASP, o registro contábil da constituição de uma provisão será efetuado a 

crédito de conta de provisões e a débito de conta pertencente ao grupo de:  

 

a) Créditos Empenhados a Liquidar.  

b) Créditos Empenhados em Liquidação. 

c) Variações Patrimoniais Aumentativas.  

d) Variações Patrimoniais Diminutivas.  

 

 Grau de dificuldade: Fácil 

 

DICA DO AUTOR: A NBG TG 25 em 2009 restringiu o conceito de provisões a 

obrigações com prazo ou valor incertos, não mais abrangendo despesas estimadas 

lançadas como contas redutoras do ativo como Depreciação, Perda de Estoque, 

Imparidade, etc. 

 

Alternativa A: INCORRETA. As provisões são lançadas no sistema patrimonial e a 

conta Créditos Empenhados e Liquidar compõe o sistema orçamentário. Além disso, 

essa conta apresenta natureza credora e não devedora. 

 

Alternativa B: INCORRETA. As provisões são lançadas no sistema patrimonial e a 

conta Créditos Empenhados em Liquidação compõe o sistema orçamentário. Além 

disso, essa conta apresenta natureza credora e não devedora. 

 

Alternativa C: INCORRETA. As Variações Patrimoniais Aumentativas apresentam 

natureza credora e não devedora. 

 

Alternativa D: CORRETA. As provisões são constituídas no sistema patrimonial em 

consonância ao regime de competência das despesas. São reconhecidas após a 

ocorrência do fato gerador de despesas que acabarão por gerar obrigações com prazo 

ou valor incerto. As Provisões para Demandas Judiciais, por exemplo, representam 

possíveis passivos referentes a indenizações referentes a acontecimentos passados 

que dependem de sentenças judiciais para estabelecimento de valor e prazo de 

pagamento. O MCASP exemplifica a constituição de uma provisão desse tipo em curto 

prazo: 
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D VPD de Constituição de Provisões 

C Provisões (P) 

 

 

8) A fim de garantir a integridade dos procedimentos contábeis, assim como a 

qualidade, consistência e transparência das informações geradas pela 

Contabilidade Pública, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 

MCASP dispões sobre regras de integridade relativas ao Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público – PCASP. 

 

Uma das regras de integridade refere-se aos Lançamentos Contábeis, sendo que o 

MCASP destaca que o registro contábil deve ser feito pelo método das partidas 

dobradas e os lançamentos devem debitar e creditar contas que apresentem a 

mesma natureza de informação,  

O PCASP está dividido em oito classes, a saber: 1 – Ativo; 2 – Passivo; 3 – Variações 

Patrimoniais Diminutivas; 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas; 5 – Controle e 

Aprovação do Planejamento e Orçamento; 6 – Controle e Execução do 

Planejamento e Orçamento; 7 – Controles Devedores e 8 – Controles Credores.   

Considerando-se o que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Publico sobre as regras de integridade do PCASP, assinale a afirmativas correta 

em relação aos lançamentos contábeis.   

a) Lançamento de natureza orçamentária debitam e creditam contas das classes 

5 e 6, apenas.  

b) Lançamento de natureza orçamentaria debitam e creditam contas das classes 

7 e 8, apenas.  

c) Lançamentos de natureza patrimonial debitam e creditam contas das classes 1, 

2 e 7, apenas. 

d) Lançamentos de natureza patrimonial debitam e creditam contras das classes 

1, 2 e 5, apenas. 

 

DICA DO AUTOR: A classificação apontada pela questão segrega as contas 

contábeis em três grupos diferentes que formam sistemas de contas com naturezas de 

informações distintas (Patrimonial, Orçamentário e Controle). Não é possível debitar 

uma conta em um grupo e creditar outra conta em um grupo diferente. No entanto, um 

mesmo fato contábil pode produzir efeitos em diversos grupos ao mesmo tempo, mas 

sempre o saldo dos débitos e dos créditos em um mesmo grupo deve coincidir, 

conforme respeito ao principio das partidas dobradas. Abaixo podemos visualizar tais 

sistemas de grupos de contas e respectivas subclassificações: 
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 Grau de dificuldade: Intermediário 

Alternativa A: CORRETA. Conforme tabela acima, o sistema orçamentário inclui as 

contas de Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento (código 5) e 

Controles da Execução do Planejamento e Orçamento (código 6). 

 

Alternativa B: INCORRETA. As classes 7 e 8 possuem natureza de controle e não 

orçamentária. 

 

Alternativa C: INCORRETA. Os lançamentos de natureza patrimonial debitam e 

creditam as classes 1, 2,3 e 4 apenas, não incluindo a classe 7 (controle). 

 

Alternativa D: INCORRETA. Os lançamentos de natureza patrimonial debitam e 

creditam as classes 1, 2,3 e 4 apenas, não incluindo a classe 5 (orçamentária). 

 

 

9) O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP distingue a dívida ativa 

quanto à origem, conforme previsto na Lei n.º 4.320/1964: dívida ativa tributária 

e dívida ativa não tributária.  

 

Considerando-se o que estabelece a Lei n.º 4.320/1964, assinale a opção que 

contenha apenas itens que podem dar origem à inscrição em Dívida Ativa Tributária.  

a) Empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza.  

b) Foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços 

de serviços prestados por estabelecimentos públicos.  

c) Impostos, taxas, contribuição de melhoria e os respectivos adicionais e multas.  

d) Indenizações e créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira.     

DICA DO AUTOR: O § 2ºdo Art. 39 da Lei 4.320/64 estabelece assim os tipos de 

Dívida Ativa:  

 

Dívida  Origem 

Tributária obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas 

Não 

Tributária 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

Débito Crédito

1 Ativo 2 Passivo

3 Variação Patrimonial Diminutiva 4  Variação Patrimonial Aumentativa

Orçamentário 5 Aprovação Plan. e Orçamento 6 Execução Plan. e Orçamento

Controle 7 Controles Devedores 8 Controles Credores

Patrimonial
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qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais 

 

 Grau de dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A: INCORRETA. Alternativa prevista como Dívida Ativa Não Tributária. 

Alternativa B: INCORRETA. Alternativa prevista como Dívida Ativa Não Tributária. 

Alternativa C: CORRETA. Os impostos, taxas e contribuições de melhoria compõem 

os tributos, que incluídos os respectivos adicionais e multas compõem a dívida ativa 

tributária, conforme § 2ºdo Art. 39 da Lei 4.320/64, acima.  

Alternativa D: INCORRETA. Alternativa prevista como Dívida Ativa Não Tributária. 
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10)  Com base na NBC TP 01 – Perícia Contábil, julgue as afirmativas abaixo como 

Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.  

  

I. O perito, enquanto estiver de posse do processo ou de documentos, deve 

zelar por sua guarda e segurança e ser diligente.  

II. Para a execução da perícia contábil, o perito deve ater-se ao objeto e ao 

lapso temporal da perícia a ser realizada.   

III. Mediante termo de diligência, o perito deve solicitar por escrito todos os 

documentos e informações relacionados ao objeto da perícia, fixando o 

prazo para entrega.  

IV. A eventual recusa no atendimento a diligências solicitadas ou qualquer 

dificuldade na execução do trabalho pericial deve ser comunicada, com 

a devida comprovação ou justificativa, ao juízo, quando se tratar de 

perícia judicial; ou à parte contratante, no caso de perícia extrajudicial.  

  

Estão CORRETOS os itens:  

  

a) III e IV, apenas.  

b) II e III, apenas.  

c) I, II, III e IV.  

d) I, II e IV, apenas.  

 

 Grau de dificuldade: Fácil  

 

 

Assertiva I: CORRETA. De acordo com o item 09 da NBC TP 01: “O perito-

contador e o perito-contador assistente, enquanto estiverem de posse do processo 

ou de documentos, devem zelar pela sua guarda e segurança.”. Além disso, o item 

11 evidencia que o perito deve usar um termo de Diligência para execução dos 

trabalhos. 

 

Assertiva II: CORRETA. De acordo com o item 10 da NBC TP 01: “Para a 

execução da perícia contábil, o perito-contador e o perito-contador assistente 

devem ater-se ao objeto e ao lapso temporal da perícia a ser realizada.” 

 

Assertiva III: CORRETA. De acordo com o item 11 da NBC TP 01: “. Mediante 

Termo de Diligência, o perito-contador e o perito-contador assistente, deverão 
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solicitar por escrito todos os documentos e informações relacionadas ao objeto da 

perícia.” 

 

Assertiva IV: CORRETA. De acordo com o item 12 da NBC TP 01: “A eventual 

recusa no atendimento de diligências solicitadas ou qualquer dificuldade na 

execução do trabalho pericial devem ser comunicadas, com a devida comprovação 

ou justificativa, ao Juízo, em se tratando de perícia judicial; ou à parte contratante, 

no caso de perícia extrajudicial.” 

 

Resposta: Letra C 

 

11) Com base na NBC TP 01 – Perícia Contábil, especificamente em relação aos 

procedimentos técnico-científicos aplicados na atividade de Perícia Contábil, 

julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.  

  

I. O exame é a análise de livros, registros das transações e documentos.  

II. A vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de 

situação, coisa ou fato, de forma circunstancial.  

III. O arbitramento é a determinação de valores ou a solução de controvérsia 

por critério técnico-científico.  

IV. A avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, 

obrigações, despesas e receitas.  

  

Estão CORRETOS os itens:  

  

a) III e IV, apenas.  

b) II e III, apenas.  

c) I, II e IV, apenas.  

d) I, II, III e IV.  

 

 Grau de dificuldade: Intermediário 

 

 

Assertiva I: CORRETA. Conforme o item 20 da NBC-TP 01: “O exame é a análise de 

livros, registros das transações e documentos.” 

 

Assertiva II: CORRETA. Conforme o item 21 da NBC-TP 01: “A vistoria é a diligência 

que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato, de forma 

circunstancial.” 

 

Assertiva III: CORRETA. Conforme o item 24 da NBC-TP 01: “O arbitramento é a 

determinação de valores ou a solução de controvérsia por critério técnico.” 

 

Assertiva IV: CORRETA. Conforme o item 26 da NBC-TP 01: “A avaliação é o ato de 

estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas.” 
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12) De acordo com o que estabelece a NBC TG 26 (R3) – Apresentação das 

Demonstrações Contábeis, julgue as afirmações abaixo sobre Notas 

Explicativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e, em seguida, assinale a 

opção correta.   

   

I. Notas Explicativas contêm informação adicional em relação à apresentada 

nas demonstrações contábeis. As Notas Explicativas oferecem descrições 

narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas 

demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos 

critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis.  

II. 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.  

III. A entidade cujas Demonstrações Contábeis estão, na maior parte dos 

requisitos, em conformidade com as normas, interpretações e 

comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade deve 

declarar de forma explícita e sem reservas essa conformidade nas Notas 

Explicativas. Entende-se como atendida a maior parte dos requisitos 

quando setenta e cinco por cento das rubricas do Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado do Exercício estão de acordo com as normas, 

interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de 

Contabilidade.  

   

A sequência correta é:   

  

a) F, F, V.  

b) F, V, F.   

c) V, F, V.  

d) V, V, F.  

  

  Grau de dificuldade: Fácil 

 

Assertiva I: CORRETA. As notas explicativas complementam as informações 

contidas nas demonstrações contábeis, apresentando de forma analítica os itens que 

compõem tais demonstrações, as políticas contábeis utilizadas para a sua elaboração, 

informações relevantes para sua compreensão e informações que não tenham sido 
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apresentadas nas demonstrações contábeis, mas que são requeridas pelos 

Pronunciamentos Técnicos, Orientações e Interpretações do CPC.  

 

Assertiva II: CORRETA. Ao retificar políticas contábeis inadequadas, a entidade deve 

aplicar o Pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de 

Estimativa e Retificação de Erro, o qual requer que seja feita uma aplicação 

retrospectiva, ou seja, que se aplique a nova política contábil a transações, a outros 

eventos e a condições, como se essa política tivesse sido sempre aplicada. 

 

 

Assertiva III: INCORRETA. A entidade cujas demonstrações contábeis estão em 

conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho 

Federal de Contabilidade deve declarar de forma explícita e sem reservas essa 

conformidade nas notas explicativas. A entidade não deve afirmar que suas 

demonstrações contábeis estão de acordo com essas normas, interpretações e 

comunicados técnicos a menos que cumpra todos os seus requisitos. 

 

Resposta: Letra D 

 

 

13) Em relação ao conteúdo obrigatório das Notas Explicativas, conforme 

estabelecido nas Normas Brasileiras de Contabilidade, é CORRETO afirmar 

que:  

   

a) a divulgação em nota explicativa é suficiente para a correção de erro material com 

efeito claramente definido, ocorrido na mensuração de um ativo no exercício anterior.  

b) as notas explicativas devem ser apresentadas de forma sistemática e devem 

apresentar o conteúdo do parecer de auditores independentes.   

c) uma Sociedade Empresária que revende mercadorias deve divulgar nas Notas 

Explicativas a relação das mercadorias negociadas pela empresa.   

d) uma Sociedade Empresária que revende mercadorias deve divulgar nas Notas 

Explicativas as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques.  

   

 Grau de dificuldade: Intermediário 

 

Alternativa A: INCORRETA. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 - 

Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a entidade deve 

corrigir os erros materiais de períodos anteriores retrospectivamente, por meio da 

reapresentação dos valores comparativos para o período anterior apresentado em que 

tenha ocorrido o erro. 

 

Alternativa B: INCORRETA. As notas explicativas devem ser apresentadas, tanto 

quanto for praticável, de forma sistemática. No entanto, a alternativa está incorreta por 

afirmar que o conteúdo do parecer de auditores independentes deve ser apresentado 

em nota explicativa. O parecer de auditores independentes não faz parte do conjunto 

de demonstrações contábeis definido no Pronunciamento Técnico CPC 26 – 

Apresentação das Demonstrações Contábeis.  



 

20 

 

Alternativa C: INCORRETA. Não é requerida a divulgação em nota explicativa de 

informações acerca das mercadorias negociadas pela empresa, mas sim informações 

acerca das bases de mensuração dessas mercadorias. 

 

Alternativa D: CORRETA. As notas explicativas devem divulgar informações acerca 

da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis 

específicas utilizadas, dado que a base sobre a qual as demonstrações contábeis são 

elaboradas afeta significativamente a análise dos usuários. 

 

 

14) De acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual – Estrutura Conceitual para 

Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, no que se refere à 

posição patrimonial e financeira, assinale a opção incorreta.  

 

a) Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e 

do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.  

b) Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja 

liquidação se espera que resulte na saída de recursos da própria entidade capazes 

de gerar benefícios econômicos.    

c) Patrimônio Líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de 

deduzidos todos os seus passivos.   

d) Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil que 

resultam em diminuições do Patrimônio Líquido e que estão relacionados com a 

contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais.  

  

 Grau de dificuldade: Fácil 

 

DICA DO AUTOR: É essencial o domínio das definições e dos critérios de 

reconhecimento dos elementos patrimoniais e de resultado: ativo, passivo, patrimônio 

líquido, receita e despesa. As provas de forma recorrente cobram aspectos 

relacionados a esses pontos. 

 

Alternativa A: CORRETA. A alternativa é a descrição literal da definição de ativo 

apresentada na Estrutura Conceitual. A fim de facilitar o entendimento da definição de 

ativo, três características essenciais podem ser evidenciadas: (i) a entidade deve ter o 

controle do recurso; (ii) o evento que gera o recurso já deve ter ocorrido; e (iii) é 

esperado que desse recurso flua benefício econômico para a entidade. 

 

Alternativa B: CORRETA. A alternativa é a descrição literal da definição de passivo 

apresentada na Estrutura Conceitual. De forma análoga ao ativo, é possível destacar 

três características essenciais na definição do passivo: (i) deve ser uma obrigação 

presente; (ii) o evento gerador da obrigação já deve ter ocorrido; e (iii) a liquidação 

dessa obrigação geralmente resulta na saída de recursos que gerariam benefícios 

econômicos para a entidade. 
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Alternativa C: CORRETA. A alternativa é a descrição literal da definição de 

patrimônio líquido apresentada na Estrutura Conceitual. Nota-se que a Estrutura 

Conceitual apresenta a máxima do patrimônio líquido igual aos ativos menos os 

passivos. 

 

Alternativa D: INCORRETA. De acordo com a Estrutura Conceitual, as receitas são 

aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da 

entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam 

em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a 

contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. A alternativa apresenta, 

assim, dois erros na definição de receita: (i) as receitas geram aumentos no patrimônio 

líquido e não diminuições como apresentado na alternativa; (ii) de forma contrária ao 

que foi afirmado na alternativa, as receitas não podem estar relacionadas com a 

contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. 
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15) Em relação à apuração dos custos por produto, considerando-se uma 

determinada capacidade instalada, classifique os custos a seguir como fixos 

ou variáveis e, em seguida, assinale a opção correta. 

  

I. Custo com material de embalagem componente do produto.  

II. Custo com depreciação das máquinas, apurada pelo Método  

Linear.  

III. Custo com salário e encargos do supervisor da produção, a quem estão 

subordinadas as equipes responsáveis pela fabricação de três tipos de 

produto, todos produzidos no período.  

  

A sequência CORRETA é:  

  

a) Fixo, Fixo, Variável.  

b) Fixo, Variável, Variável.  

c) Variável, Fixo, Fixo.  

d) Variável, Variável, Fixo.  

 

 Grau de dificuldade: Fácil 

 

DICA DO AUTOR: Conforme já explicitado no resumo, Custo Variável é aquele que 

altera seu montante em proporção direta às alterações no volume de produção. Por 

outro lado, o Custo Fixo é aquele que não altera seu montante dentro de um período 

orçamentário ou intervalo relevante de tempo, mesmo que ocorra variação no volume 

de produção.  

Assertiva I: VARIÁVEL. O Custo com material de embalagem componente do produto 

é variável porque o seu montante acompanha as variações no volume produzido; 

 

Assertiva II: FIXO. O Custo com depreciação das máquinas, apurada pelo Método 

Linear é fixo, porque dentro do intervalo relevante, o seu montante não se altera com 

a variação do volume de produção; e 

 

Assertiva III: FIXO. O Custo com salário e encargos do supervisor da produção, a 

quem estão subordinadas as equipes responsáveis pela fabricação de três tipos de 

produto, todos produzidos no período é um custo fixo pela mesma razão do Custo de 

Depreciação descrito em II. 

  

Resposta: Letra C 
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16) A quantidade de produto, no Ponto de Equilíbrio Contábil, é aumentada 

quando:  

  

a) a empresa aumenta o custo fixo e o restante permanece constante.  

b) a empresa aumenta o preço de venda unitário do produto e o restante permanece 

constante.  

c) a empresa diminui o custo fixo e o restante permanece constante.  

d) a empresa diminui o custo variável unitário do produto e o restante permanece 

constante.  

 

 Grau de dificuldade: fácil 

 

DICA DO AUTOR: 

 

O Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) pode ser definido pela seguinte fórmula: 

 

𝑃𝐸𝐶 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑥𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑀𝐶𝑢
 

Na fórmula acima  𝑀𝐶𝑢 = 𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢  

 

Onde: 

 

 MCu = Margem de Contribuição unitária 

 PVu = Preço de Venda unitário 

 CVu = Custo Variável unitário  

 

Resolução:  

 

Então, se na fórmula descrita: 

  

I – aumentarmos o numerador (Custo Fixo), mantendo o denominador (MCu) 

constante, o PEC irá aumentar;  

II – o Preço de Venda unitário (PVu) aumenta, e o restante permanece constante, a 

MCu irá aumentar. Logo, O PEC diminuirá; 

III – o custo fixo diminuiu, e o restante permanece constante, a PEC irá diminuir; e 

IV – o Custo Variável unitário (CVu) diminuir, e o restante permanece constante, a 

MCu irá aumentar. Logo, O PEC irá diminuir. 

 

Resposta: Letra A 
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17) Uma Indústria fabrica dois produtos, denominados “A” e “B”, e utiliza o Método 

de Custeio por Absorção para apuração do custo dos seus produtos.   

  

A Indústria apresentou os seguintes dados da sua produção:  

  

 Dados  Produto “A”  Produto “B”  

Matéria-prima 

consumida  

R$ 12,00, por 

unidade  

R$ 32,00, por 

unidade  

Mão de obra direta   R$ 30,00, por 

unidade  

R$ 60,00, por 

unidade  

Produção acabada 

no período  
1.000 unidades  1.500 unidades  

Custo fixo no 

período 

  R$ 60.000,00  

  

 Os custos fixos são apropriados aos produtos na proporção do valor total da 

matéria-prima consumida.   

  

 Os dados apresentados representam o volume normal de produção.   

  

Considerando-se apenas as informações apresentadas, o custo unitário de 

produção do produto “A” é de:  

  

a) R$ 72,00.  

b) R$ 66,00.  

c) R$ 57,00.  

d) R$ 54,00.  

  

 Grau de dificuldade: fácil  

 

Resolução: 

 

A questão em análise também aborda a questão de apuração do custo do produto 

com base no método de custeio por absorção. Sendo assim, podemos definir o custo 

do produto “A” da seguinte forma: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 "A" = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 

  

O Custo direto de “A” corresponde à soma do custo da matéria-prima e o custo da mão 

de obra direta:  

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 "A" = 𝑅$ 12 + 𝑅$ 30 =  𝑅$ 42 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
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A questão informa que o montante do custo fixo do período foi de R$ 60.000,00. Dado 

que pelo método de custeio por absorção, este tipo de custo é tratado como custo 

indireto, então precisamos rateá-lo para os produtos de acordo com o critério 

estabelecido (valor total da matéria-prima consumida).  

 

 

Logo: 

 

  Produto A Produto B Total  

Valor da 

matéria-

prima 

1.000 unidades × R$ 12= R$ 

12.000 

1.500 unidades × R$ 32= R$ 

48.000 

R$ 

60.000 

Proporção 20% ou 0,20 80% ou 0,80 100% 

 

Então, rateado o custo fixo do período com base na proporção definida, temos: 

 

 Custos Indiretos de “A” = R$ 60.000 × 0,20 = R$ 12.000  

 Custos Indiretos de “B” = R$ 60.000 × 0,80 = R$ 48.000 

Dado que o volume de “A” foi de 1.000 unidades, o seu custo indireto unitário é de R$ 

12. Com isso, temos: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 "A" = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 =  𝑅$ 42 + 𝑅$ 12 

=  𝑅$ 54 

 

Resposta: Letra D 
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18)  Um profissional de contabilidade A foi contratado por uma empresa para a 

execução de um trabalho contábil especializado. Por tratar-se de um trabalho 

extenso, repassou, com a anuência por escrito do cliente, a maior parte dos 

serviços a um colega de profissão B, de reconhecida competência naquela 

especialidade.  

  

No ano seguinte, em virtude de um problema relevante ocorrido no trabalho 

realizado, o cliente cobrou a responsabilidade técnica do profissional A por ele 

contratado, o qual negou sua responsabilidade, alegando que os trabalhos foram 

realizados pelo seu colega B, conforme documentos elaborados e assinados 

pelo profissional terceirizado.    

  

  

De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, a atitude do contador 

contatado pela empresa foi:  

  

  

a) correta, pois a maior parte do trabalho foi realizada por outro profissional.  

b) correta, pois há documentos que comprovam que o trabalho foi realizado por outro 

profissional.  

c) incorreta, pois ele não poderia repassar os serviços para outro profissional.  

d) incorreta, pois mesmo repassando o trabalho, a responsabilidade técnica continua 

sendo sua.  

   

 Grau de dificuldade: fácil 

 

DICA DO AUTOR: O código de ética profissional do contador é regulado pela 

Resolução 803/96 do CFC, que foi alterada pela Resolução 1.307/10 do CFC. No 

exercício da atividade profissional é permitido ao contador transferir integralmente ou 

parcialmente serviço confiado a sua responsabilidade. Se a transferência for total, 

deverá ser feita por escrito e com a concordância do cliente, ficando a partir desse 

momento a responsabilidade pela prestação dos serviços com esse novo 

profissional. Caso a transferência dos serviços seja parcial, a responsabilidade 

técnica perante o cliente é daquele que terceirizou o serviço, conforme Artigo 19 da 

Resolução 1.307/10, que modificou o Artigo 7º da Resolução 803/96. É 

imprescindível a leitura desses dois regulamentos na preparação para o exame do 

CFC. Vamos analisar a seguir as alternativas e explicar cada uma delas. 

 

Alternativa A: INCORRETA – O fato da maior parte do trabalho ser realizada por 

outro profissional, que não seja aquele originalmente contratado pelo cliente do 

serviço, não modifica a responsabilidade do primeiro contador, caso ocorra alguma 

falha posterior. A não ser que o serviço tivesse sido transferido por completo para o 
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novo profissional, o que não consta no enunciado dessa questão. Verifique o Artigo 

7º da Resolução 803/96, modificado pelo Artigo 19 da Resolução 1.307/10. 

 

 

Alternativa B: INCORRETA – A afirmativa contida nessa opção segue a mesma 

linha de raciocínio do conteúdo da opção A. O fato de documentos terem sido 

elaborados por um outro contador, mesmo com a necessária anuência do cliente que 

contratou o serviço, não exime a responsabilidade do contador que responde pela 

condução do serviço e foi originalmente contatado, já que ocorreu a transferência 

parcial dos serviços. Fundamentação no Artigo 7º da Resolução 803/96, modificado 

pelo Artigo 19 da Resolução 1.307/10. 

 

Alternativa C: INCORRETA – O profissional pode transferir um serviço conquistado 

para outro colega de profissão com a concordância do cliente. O que fere o código 

de ética é o fato da transferência ter sido parcial e não total. Dessa forma o contador 

que terceiriza parte do serviço responderá integralmente pela condução dos 

trabalhos. Não é a opção que estamos procurando. 

 

Alternativa D: CORRETA – Esta é a alternativa certa, pois é exatamente isso que 

está regulamentado pelo código de ética da profissão dos contadores. 

Fundamentado no Artigo 7º da Resolução 803/96, modificado pelo Artigo 19 da 

Resolução 1.307/10. A postura do contador originalmente contratado fere o código 

de ética da profissão. Resposta que queremos. 

 

    

19) De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador – CEPC e as 

Normas Brasileiras de Contabilidade, julgue os procedimentos hipotéticos a 

seguir e, em seguida, assinale a opção correta.  

 

I. As demonstrações contábeis da Sociedade Empresária foram elaboradas 

de acordo com o que foi definido entre o profissional de contabilidade e 

os gestores da sociedade. Assim, em decorrência dessas definições, as 

receitas foram reconhecidas quando recebidas e as despesas, quando 

pagas. Para efeito da elaboração do Balanço Patrimonial de 31/12/2014, 

o custo das mercadorias vendidas e entregues, provenientes das receitas 

não recebidas, foram transferidas da conta de estoque para contas a 

receber.  

II. Um Contador identificou e apresentou em seu relatório de auditoria, 

dirigido aos gestores de uma Sociedade Empresária objeto desta 

auditoria, diversos equívocos cometidos por um colega Contador na 

aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, na elaboração das demonstrações 

contábeis.  

III. Um profissional de contabilidade foi contratado para dar parecer sobre o 

procedimento contábil a ser adotado no reconhecimento de um 

determinado ativo. Reconhecendo que o parecer poderia ser útil para 

outros profissionais, o Contador resolveu publicá-lo em revista técnica, 
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em seu nome, omitindo no relatório qualquer dado que remetesse à 

consulente.  

  

Está(ão) CORRETO(S) o(s) procedimento(s):  

  

a) I e II, apenas.  

b) I, II e III.  

c) II e III, apenas.  

d) II, apenas.  

  

Grau de dificuldade: Intermediário 

 

DICA DO AUTOR: O código de ética do profissional contador está regulado pela 

Resolução 803/96 do CFC, que foi alterada pela Resolução 1.307/10 do CFC. A 

conduta dos contadores deve estar pautada pelas obrigações e vedações 

relacionadas nos regulamentos éticos do CFC, sendo imprescindível, o seu estudo, 

na preparação dos candidatos para o exame de suficiência do CFC. Essa questão 

traz assertivas bem peculiares e abrange a atitude do profissional em relação a 

elaboração de demonstrações contábeis, a conduta relacionada a um outro colega 

de profissão e a publicação de trabalho, divulgando informação considerada 

importante para partilhar com os colegas de profissão, sem envolver o nome do 

cliente que originou o serviço. Vamos analisar cada uma dessas assertivas sob a 

luz do C.E.P.C. 

 

Assertiva I: INCORRETA. As demonstrações contábeis da Sociedade Empresária 

foram elaboradas de acordo com o que foi definido entre o profissional de 

contabilidade e os gestores da sociedade. Assim, em decorrência dessas definições, 

as receitas foram reconhecidas quando recebidas e as despesas, quando pagas. 

Nesse caso foi adotado o regime de caixa. Acontece que de acordo com diretrizes do 

IASB, órgão internacional emissor das normas IFRS, e replicadas aqui no Brasil pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis e que são homologados pelos organismos de 

regulação aqui no Brasil, dentre eles o CFC, o regime a ser seguido deve ser o de 

competência. Quanto a apropriação dos custos como resultado do reconhecimento 

de uma venda, não cabe, contabilmente falando, transferir custos para contas a 

receber pelo não recebimento de receitas. O que precisa ser feito é o estabelecimento 

de estimativas com liquidação duvidosa que sejam compatíveis com o perfil de risco 

de liquidez enfrentado pela empresa, sendo vedado pelo código de ética em seu item 

XIII do Artigo 3º, o aconselhamento de cliente por parte do profissional, em desacordo 

com as normas brasileiras de contabilidade. Portanto a assertiva I está incorreta e em 

desacordo, amplamente, com o C.E.P.C.  

 

Assertiva II: CORRETA. O Artigo 9º do código de ética profissional do contador, que 

trata da conduta em relação aos colegas de profissão, em seu parágrafo único, deixa 

claro que o espírito de solidariedade, não justifica nem a participação nem a 

conivência com atos que infrinjam as normas éticas ou legais de colegas de profissão. 

Portanto, no exercício da auditoria, equívocos cometidos por um colega de profissão, 

deverão ser evidenciados junto aos gestores de uma organização auditada, para que 

os ajustes possam ser efetuados. Além do que o Artigo 3º que cuida das vedações ao 
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profissional da contabilidade item XIII, aconselhar o cliente a praticar atos sem 

respeitar as normas brasileiras de contabilidade. Por isso, consideramos como correta 

a assertiva II.  

 

 

Assertiva III: CORRETA. O Artigo 4º do C.E.P.C., diz que profissional contábil poderá 

publicar relatório, parecer ou trabalho técnico-profissional, assinado e sob a sua 

responsabilidade. Observe que o nome do cliente foi mantido em sigilo, respeitando 

uma das vedações do Artigo 3º desse código de ética, em seu item XVI, que veda 

emitir referência que identifique o cliente ou empregador, em publicação em que haja 

menção a trabalho que tenha realizado, exceto se autorizado por esse cliente. Dessa 

forma, a assertiva III também está correta.   

 

Resposta: Letra C 

 

 

20) De acordo com a Resolução CFC nº 803/96 – Código de Ética do Profissional 

do Contador, é dever do profissional quando atuar como perito, assistente 

técnico, auditor ou árbitro:  

  

a) assinar documentos ou peças contábeis elaboradas por outrem, alheios à sua 

orientação, supervisão e fiscalização.  

b) considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo submetido à sua 

apreciação.  

c) reter abusivamente livros, papéis ou documentos, comprovadamente confiados à 

sua guarda.  

d) solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer vantagem que saiba para 

aplicação ilícita.  

 

 Grau de dificuldade: Intermediário 

 

DICA DO AUTOR: O artigo 5º do código de ética profissional trata das 

responsabilidades do contador quando atuar como perito, assistente técnico, 

auditor ou árbitro. Vamos analisar cada uma das alternativas dessa questão e 

apontar aquela que se enquadra nos termos do Artigo 5º ou do Artigo 3º que cuida 

das vedações estabelecidas para o profissional exercer a sua atividade. 

 

Alternativa A: INCORRETA – O procedimento regulamentado é justamente o 

contrário do que consta nessa afirmativa. O Artigo 3º no seu item IV, veda ao contador 

assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outra pessoa ou profissional, 

sem a sua orientação, supervisão ou fiscalização.  

 

Alternativa B: CORRETA – Essa afirmativa faz parte do conteúdo do Artigo 5º item 

IV da Resolução 803/96 do CFC. Quando um laudo for submetido à apreciação de 

um contador a sua ação deverá ser imparcial e amparada na legalidade e na justiça. 
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Alternativa C: INCORRETA – Essa é uma atitude vedada pelo item XII do Artigo 3º 

do código de ética do contador. A retenção de qualquer documento, livros ou papéis 

que de forma comprovada foram confiados ao contador pelo cliente, não podem ser 

retidos abusivamente.  

 

Alternativa D: INCORRETA – Esse procedimento está vedado pelo item IX do 

Artigo 3º do código de ética profissional. Qualquer ato ilícito é vedado pelo C.E.P.C. 
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