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Olá, Contadores 

Concurseiros!
Respondemos a Prova da 1ª Edição do Exame de Suficiência do

CFC de 2016 e comentamos o gabarito para que vocês possam

entender cada uma das questões e sanar eventuais dúvidas sobre

a Prova.

Espero que vocês gostem do material!

Aproveitem!

Bons estudos!



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

e o seu registro no Balanço Patrimonial.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. O lançamento contábil referente à contratação de

uma apólice de seguros com pagamento a prazo é:

Débito: Despesas Antecipadas – Seguros (Ativo)

Crédito: Contas a Pagar (Passivo)

O débito em uma conta de Ativo implica no aumento do mesmo. Da mesma

forma, um crédito em uma conta do Passivo implica no seu aumento.

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.

2 O departamento de Recursos Humanos de um Sociedade Empresária

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

de 2016 a ser pago 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



2 Considerando-se que não havia saldo remanescente dos períodos anteriores

e com base nos dados apresentados, após 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: CORRETA. O FGTS não é descontado do empregado. Assim,

o saldo na conta de Salários a Pagar é resultante do saldo do Salário-base do

mês subtraído do INSS – parte do empregado e do vale-transporte – parte

do empregado. Vide cálculo abaixo:

Salários a Pagar = R$1.500,00 – R$135,00 – R$90,00

Salários a Pagar = R$1.275,00

3 Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2015, antes da apuração

do resultado do exercício, o seguinte Patrimônio Líquido:

Contas Saldos

Capital Subscrito R$ 30.000,00

Reserva de Capital - Ágio na Emissão de Ações R$ 3.000,00

Reserva Legal R$ 5.838,00

Reserva Estatutária R$ 930,00

O lucro líquido apurado em 31.12.2015 foi de R$8.300,00.

Nesse caso, de acordo com a Lei n.º 6.404/76 e alterações posteriores, o 

valor a ser destinado no período, obrigatoriamente, para Reserva Legal é de:

a) R$162,00.

b) R$415,00.

c) R$2.300,00.

d) R$2.462,00.



4

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: CORRETA. De acordo com a Lei n.º 6.404/76, “A reserva

legal deverá ser constituída mediante destinação de 5% (cinco por cento) do

lucro líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação. Esta reserva

será constituída, obrigatoriamente, pela companhia, até que seu valor

atinja 20% do capital social realizado, quando então deixará de ser

acrescida.”

Calculando 5% do Lucro líquido apurado em 31.12.2015, encontra-se o

valor de R$415,00. Entretanto, como a lei explicita, a reserva Legal só pode

ser constituída até que o seu valor atinja 20% do capital social realizado. O

Capital Subscrito em 31.12.2015 é de R$30.000,00. 20% desse montante

corresponde a R$6.000,00.

Ao subtrair R$6.000,00 de R$5.838,00 (saldo existente da Reserva Legal em

31.12.2015), encontraremos o valor de R$162,00. Esse é o valor limite que

do Lucro Líquido que pode ser destinado à constituição da Reserva Legal.

Uma Sociedade Empresária efetuou aplicação financeira em 1º.11.2015,

para resgate em 31.1.2016, no valor de R$2.000.000,00, com taxa de 2% ao

mês com capitalização composta.

Por ocasião do resgate, será retido Imposto de Renda na fonte à alíquota de

15% sobre o valor do rendimento da aplicação financeira, compensável com

o Imposto de Renda incidente sobre o lucro.

O banco forneceu a seguinte informação sobre o movimento da aplicação

financeira:

Mês Descrição Movimentação Saldos
1º.11.2015 Aplicação R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00
30.11.2015 Rendimento da aplicação R$ 40.000,00 R$ 2.040.000,00
31.12.2015 Rendimento da aplicação R$ 40.800,00 R$ 2.080.800,00
31.1.2016 Rendimento da aplicação R$ 41.616,00 R$ 2.122.416,00

31.1.2016
Imposto de Renda Retido 

na Fonte - IRRF
(R$ 18.362,40) R$ 2.104.053,60

31.1.2016 Resgate (R$ 2.104.053,60) R$ 0,00
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Nessa Sociedade Empresária, o valor da receita financeira a ser reconhecida

em janeiro de 2016, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade

emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, é de:

a) R$23.253,60.

b) 41.616,00.

c) 104.053,60.

d) 122.416,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. A questão, apesar de fornecer inúmeras

informações, só quer saber o montante da receita financeira a ser

reconhecido no resultado de janeiro de 2016. Esse valor está explicitado na

tabela acima. O montante deve ser o Rendimento da Aplicação em

31.1.2016, obedecendo o regime de competência. Ou seja, R$41.616,00.

Uma Sociedade Empresária realizou as seguintes transações em janeiro de

2016:

 Aquisição de mercadorias para revenda, para pagamento em 20.2.2016,

por R$180.000,00. Nesse valor estão incluídos: ICMS recuperável no

valor de R$21.600,00; PIS recuperável no valor de R$2.970,00; e Cofins

recuperável no valor de R$13.680,00.

 Venda, à vista, de 50% das mercadorias adquiridas por R$160.000,00,

com entrega imediata. Tributos sobre as vendas: ICMS de R$19.200,00;

PIS de R$2.640,00; e Cofins de R$12.160,00.

O Estoque de Mercadorias para Revenda no início do mês era igual a zero.

O resultado das transações dessa Sociedade Empresária, em janeiro de 2016,

gerou um Lucro Bruto de:

a) R$89.125,00.

b) R$70.000,00.

c) R$55.125,00.

d) R$36.000,00.
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GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: CORRETA. A questão deve ser resolvida por etapas.

Primeiramente, deve-se calcular o montante a ser reconhecido no estoque

da companhia após a aquisição de mercadorias. Esse saldo corresponde ao

valor das mercadorias deduzido dos impostos recuperáveis, ou seja:

Estoque = R$180.000,00 – R$21.600,00 – R$2.970,00 – R$13.680,00

Estoque = R$141.750,00

Para cálculo do Lucro Bruto do período, observe a Demonstração do

Resultado do Exercício abaixo.

DRE - Janeiro de 2016
Receita Bruta de Vendas 160.000,00 
ICMS sobre vendas (19.200,00)
PIS sobre vendas (2.640,00)
Cofins sobre vendas (12.160,00)
Receita Líquida de Vendas 126.000,00 
Custo das Mercadorias Vendidas (70.875,00)
Lucro Bruto 55.125,00 

Observe que o custo se refere a metade do valor existente no estoque, uma

vez que apenas 50% das mercadorias foram vendidas. Ou seja, Custo das

Mercadorias Vendidas = R$141.750,00 / 2 = R$70.875,00.

Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados extraídos da

contabilidade referente ao ano de 2015:

Receita de Vendas R$ 90.000,00

Variação positiva de Contas a Receber R$ 60.000,00

Pagamento a fornecedores R$ 20.000,00

Compra à vista de Ativo Imobilizado R$ 15.000,00



A variação de Contas a Receber deveu-se única exclusivamente a recebimento

de vendas de mercadorias efetuadas no período.

Com base nos dados apresentados, o caixa gerado nas atividades operacionais

foi de:

a) R$10.000,00.

b) R$25.000,00.

c) R$40.000,00.

d) R$115.000,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: CORRETA. Vide a Demonstração do Fluxo de Caixa

Operacional abaixo:

Receita de Vendas 90.000,00 

Aumento do Contas a Receber (60.000,00)

Pagamento a fornecedores (20.000,00)

Caixa gerado nas atividades operacionais 10.000,00 

O aumento do Contas a Receber aparece negativo no fluxo de caixa porque

evidencia que uma receita de vendas que poderia ter gerado caixa no

período em questão não gerou, ou seja, a venda foi realizada a prazo.

A compra à vista de Ativo Imobilizado não aparece no fluxo de caixa pelo

fato de essa ser uma atividade classificada no fluxo de caixa de

investimento e não operacional.

7 Uma Sociedade Empresária possui um único estabelecimento comercial.

Em 31.1.2016, apresentou os seguintes saldos no seu balancete mensal

referentes a registros de ICMS incidentes sobre compras e sobre vendas.

Conta Saldo Natureza do Saldo

ICMS a Recuperar R$ 15.000,00 Devedor

ICMS a Recolher R$ 10.000,00 Credor



De acordo com as informações apresentadas, é CORRETO afirmar que o

registro contábil a ser efetuado para apuração do ICMS é:

a) Débito: ICMS a Recolher R$ 15.000,00

Crédito: ICMS a Recuperar R$ 15.000,00

b) Débito: ICMS a Recolher R$ 10.000,00

Crédito: Caixa R$ 10.000,00

c) Débito: ICMS a Recolher R$ 5.000,00

Crédito: Caixa R$ 5.000,00

d) Débito: ICMS a Recolher R$ 10.000,00

Crédito: ICMS a Recuperar R$ 10.000,00

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. Os saldos de ICMS a Recolher e ICMS a recuperar

devem ser compensados e ser apresentado líquido na conta que tiver o maio

montante. Assim, como o saldo de ICMS a Recuperar é maior do que o saldo de

ICMS a Recolher, o lançamento correto é debitar (reduzir o Passivo) todo o

saldo do ICMS a Recolher (R$10.000,00) e creditar (reduzir o Ativo) o mesmo

valor na conta de ICMS a Recuperar.

8 Uma empresa rural adquiriu um trator por meio de arredamento mercantil

financeiro. No contrato de compra constam as seguintes condições:

 Quantidade de prestações = 60

 Valor mensal da prestação = R$5.000,00

 Taxa de juros implícita no arrendamento mercantil = 1,5% ao mês

A Contabilidade da empresa forneceu as seguintes informações:

 Valor justo da máquina arrendada            = R$195.000,00

 Valor presente das prestações                   = R$196.901,35

De acordo com a NBC TG 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil, no

momento da aquisição do trator, o efeito líquido em um dos elementos do

Balanço Patrimonial dessa empresa é de:



a) R$300.000,00 no Passivo.

b) R$105.000,00 no Passivo.

c) R$196.901,35 no Ativo.

d) R$195.000,00 no Ativo.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. De acordo com a NBC TG 06 (R2) – Operações de

Arrendamento Mercantil, “No começo do prazo de arrendamento mercantil, os

arrendatários devem reconhecer, em contas específicas, os arrendamentos

mercantis financeiros como ativos e passivos nos seus balanços por quantias

iguais ao valor justo da propriedade arrendada ou, se inferior, ao valor presente

dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil, cada um determinado

no início do arrendamento mercantil.”

9 Uma transportadora fez contrato de seguro para um de seus caminhões, cuja

vigência é de 12 meses, com início em 1º.12.2015. Caminhão está avaliado em

R$360.00,00. O prêmio total, pago à vista e em parcela única, foi de

R$18.000,00. O valor da franquia será de R$15.000,00.

Considerando-se o Regime de Competência e com base nos dados

informados, o montante a ser apropriado como Despesa de Seguros, em

dezembro de 2015 é de:

a) R$1.250,00.

b) R$1.500,00.

c) R$15.000,00.

d) R$18.000,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. O valor a ser apropriado como Despesa de Seguros

em dezembro de 2015 é o equivalente a 1/12 do valor total do prêmio do

seguro. Dessa forma, basta dividir R$18.000,00 por 12 para encontrar o valor

da despesa de seguro de dezembro:

Desp. Seguro Dezembro = R$18.000,00 / 12 = R$1.500,00



10 Um hotel adquiriu uma caldeira para o aquecimento de água a ser

consumida pelos hóspedes e pagou por isso R$10.800,00 à vista. O

fornecedor ficou responsável pela entrega do produto. Para a instalação da

referida caldeira, o hotel pagou mais R$3.600,00. A caldeira tem vida útil

estimada em 10 anos. O valor residual é estimado em R$2.400,00. A caldeira

ficou pronta para uso em 1º.8.2015. O hotel calcula a depreciação usando o

Método Linear.

Com base nos dados informados, a despesa de depreciação da caldeira, no
mês de agosto de 2015, é de:

a) R$70,00.

b) R$100,00.

c) R$120,00.

d) R$140,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. O valor a ser registrado da caldeira no Ativo da

companhia deve ser o montante pago pelo ativo somado ao valor da instalação

do mesmo, ou seja, R$14.400,00 (R$10.800,00 + R$3.600,00). Uma vez que o

valor residual estimado é de R$2.400,00, esse valor deve ser abatido do valor

total da caldeira (custo do ativo + custo de instalação), uma vez que esse será o

saldo remanescente após a depreciação completa do bem. O tempo de

depreciação do bem será de 120 meses (10 anos x 12 meses por ano).

Assim o cálculo da depreciação do mês de agosto de 2015 ocorrerá da seguinte

forma:

Deprec. Ago/15 = (R$14.400,00 – R$2.400) / 120

Deprec. Ago/15 = R$12.000,00/120

Deprec. Ago/15 = R$100,00

11 Uma Sociedade Empresária iniciou suas atividades em janeiro de 2015. Ao

final do ano, apresentou os saldos abaixo, após a destinação do resultado.



Contas Saldos
Ações de Emissão Própria em Tesouraria R$ 2.197,00
Adiantamento Recebido de Clientes R$ 4.827,00
Bancos conta Movimento R$ 8.575,00
Capital a Integralizar R$ 2.856,00
Capital Subscrito R$ 34.330,00
Contas a Pagar R$ 1.680,00
Depreciação Acumulada de Imóveis de Uso R$ 6.020,00
Dividendos a Pagar R$ 3.484,00
Duplicatas a Pagar R$ 12.484,00
Duplicatas a Receber R$ 10.605,00
Empréstimos a Pagar R$ 17.867,00
Estoque de Mercadorias para Revenda R$ 8.158,00
Imóveis de Uso R$ 23.300,00
Impostos a Recolher R$ 2.419,00
Investimentos em Coligadas R$ 5.145,00
Marcas e Patentes R$ 13.787,00
Propriedades para Investimento R$ 7.923,00
Reserva Estatutária R$ 3.243,00
Reserva Legal R$ 1.400,00
Salários a Pagar R$ 2.016,00
Títulos a Receber R$ 7.224,00

Com base nos dados apresentados, ao final do ano o montante do Imobilizado

é de:

a) R$17.280,00.

b) R$25.203,00.

c) R$29.320,00.

d) R$31.067,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: CORRETA. As contas componentes do Ativo Imobilizado são:

Imóveis de Uso e Depreciação Acumulada de Imóveis de Uso (conta redutora

do Ativo Imobilizado). Assim, o saldo do ativo imobilizado será: R$23.300,00 –

R$6.020,00 = R$17.280,00.

Obs: As propriedades para investimento são mantidas para obter rendas ou

para valorização do capital ou para ambas, e por isso classificadas no subgrupo

Investimentos, dentro do Ativo Não Circulante. (CPC 28 – Propriedade para

Investimento).



12 Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2015, os seguintes
saldos em suas contas de resultado, antes da apuração do resultado do
período.

Contas Saldos em 31.12.2015
Custo das Mercadorias Vendidas R$ 154.575,00
Despesas Administrativas R$ 86.121,00
Despesas com Vendas R$ 77.288,00

Despesas Financeiras R$ 15.458,00

Perdas com Operações Descontinuadas R$ 48.581,00

Receita Bruta de Vendas R$ 662.466,00

Receitas Financeiras R$ 13.249,00

Tributos sobre Vendas R$ 39.749,00

Vendas Canceladas R$ 17.666,00

De acordo com a NBC TG 26 (R3) – Apresentação das Demonstrações

Contábeis, com base nos saldos apresentados e desconsiderando-se os

aspectos tributários, é CORRETO afirmar que:

a) O Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro é de R$287.067,00.

b) O Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras é de 

R$605.051,00.

c) O Lucro das Operações Continuadas é de R$236.277,00.

d) O Lucro Bruto é de R$450.476,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. Vide Demonstração do Resultado do Exercício

abaixo:

Contas Saldos em 31.12.2015
Receita Bruta de Vendas R$ 662.466,00 
Tributos sobre Vendas (R$ 39.749,00)
Vendas Canceladas (R$ 17.666,00)
Receita Líquida de Vendas R$ 605.051,00 
Custo das Mercadorias Vendidas (R$ 154.575,00)
Lucro Bruto R$ 450.476,00 
Despesas Administrativas (R$ 86.121,00)
Despesas com Vendas (R$ 77.288,00)
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras R$ 287.067,00 
Receitas Financeiras R$ 13.249,00 

Despesas Financeiras (R$ 15.458,00)

Resultado das Operações Continuadas R$ 284.858,00 
Operações Descontinuadas (R$ 48.581,00)

Perdas com Operações Descontinuadas (R$ 48.581,00)

Resultado do Período R$ 236.277,00 



13 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 a 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: CORRETA. Vide análise das afirmativas:

AFIRMATIVA I: FALSA. De acordo com a Lei nº 6.404/76 “A demonstração de
lucros ou prejuízos acumulados (...) poderá ser incluída na demonstração das
mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia.”

AFIRMATIVA II: FALSA. De acordo com a Lei nº 6.404/76 (vide explicação
acima), a DLPA pode deixar de ser publicada separadamente quando incluída
na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

AFIRMATIVA III: VERDADEIRA. Ainda de acordo com a Lei nº 6.404/76, “A
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:

I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a 
correção monetária do saldo inicial;

II - as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;
III - as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros 

incorporada ao capital e o saldo ao fim do período.”



14 A Companhia A controla a Companhia B e detém 80% do capital desta.

Com base nos dados abaixo, faça a consolidação do Balanço Patrimonial

das duas companhias e, em seguida, assinale a opção CORRETA.

Informações adicionais:

 Não existem lucros não realizados decorrentes de transações entre

as duas companhias.

 A Companhia A não possui investimento em outras companhias

além da companhia B.

 As Companhias A e B estabeleceram em seus respectivos estatutos

um percentual maior que o mínimo estabelecido em lei para a

destinação dos dividendos.

Contas Cia. A (R$) Cia. B (R$) Ajustes Consolidado
ATIVO 770.700,00 214.980,00 
Ativo Circulante 416.410,00 123.110,00 
Disponibilidades 41.240,00 13.310,00 

Duplicatas a Receber 139.280,00 44.720,00 
Impostos a Recuperar 1.170,00 0,00 
Dividendos a Receber de Investimentos Avaliados pelo 

Método de Equivalência Patrimonial
32.000,00 0,00 

Estoque de Mercadorias 202.720,00 65.080,00 

Ativo Não Circulante 354.290,00 91.870,00 
Realizável a Longo Prazo 40.800,00 13.100,00 

Duplicatas a Receber - Longo Prazo 40.800,00 13.100,00 

Investimentos 68.160,00 0,00 
Participação em Controlada 68.160,00 0,00 

Ativo Imobilizado 245.330,00 78.770,00 
Imóveis 290.380,00 93.220,00 
(-) Depreciação Acumulada (45.050,00) (14.450,00)

PASSIVO 770.700,00 214.980,00 
Passivo Circulante 322.910,00 103.580,00 
Fornecedores 145.180,00 46.610,00 
Salários a Pagar 47.100,00 15.120,00 
Contas a Pagar 5.780,00 1.850,00 
Dividendos a Pagar 124.850,00 40.000,00 

Passivo Não Circulante 81.600,00 26.200,00 
Financiamentos - Longo Prazo 81.600,00 26.200,00 

Patrimônio Líquido 366.190,00 85.200,00 
Capital Social 250.000,00 76.350,00 
Reserva Legal 9.450,00 3.000,00 
Dividendos Adicionais Propostos 106.740,00 5.850,00 



Com base nos dados apresentados, é CORRETO afirmar que:

a) o Ativo Circulante Consolidado é de R$539.520,00.

b) o Ativo Não Circulante Consolidado é de R$446.160,00.

c) o Passivo Circulante Consolidado é de R$426.490,00.

d) o Patrimônio Líquido Consolidado é de R$383.230,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. Vide resolução abaixo. É importante ressaltar que as

eliminações dos saldos da Cia. B para fins de consolidação devem ser APENAS

de 80% do saldo total de cada conta, visto que essa é a participação da Cia. A

na Cia. B.

Contas Cia. A (R$) Cia. B (R$) Ajustes Consolidado

ATIVO 770.700,00 214.980,00 (100.160,00) 885.520,00 

Ativo Circulante 416.410,00 123.110,00 (32.000,00) 507.520,00 

Disponibilidades 41.240,00 13.310,00 54.550,00 

Duplicatas a Receber 139.280,00 44.720,00 184.000,00 

Impostos a Recuperar 1.170,00 0,00 1.170,00 

Dividendos a Receber de Investimentos Avaliados pelo 

Método de Equivalência Patrimonial
32.000,00 0,00 (32.000,00) 0,00 

Estoque de Mercadorias 202.720,00 65.080,00 267.800,00 

Ativo Não Circulante 354.290,00 91.870,00 (68.160,00) 378.000,00 

Realizável a Longo Prazo 40.800,00 13.100,00 0,00 53.900,00 

Duplicatas a Receber - Longo Prazo 40.800,00 13.100,00 53.900,00 

Investimentos 68.160,00 0,00 (68.160,00) 0,00 

Participação em Controlada 68.160,00 0,00 (68.160,00) 0,00 

Ativo Imobilizado 245.330,00 78.770,00 0,00 324.100,00 

Imóveis 290.380,00 93.220,00 383.600,00 

(-) Depreciação Acumulada (45.050,00) (14.450,00) (59.500,00)

PASSIVO 770.700,00 214.980,00 (100.160,00) 885.520,00 

Passivo Circulante 322.910,00 103.580,00 (32.000,00) 394.490,00 

Fornecedores 145.180,00 46.610,00 191.790,00 

Salários a Pagar 47.100,00 15.120,00 62.220,00 

Contas a Pagar 5.780,00 1.850,00 7.630,00 

Dividendos a Pagar 124.850,00 40.000,00 (32.000,00) 132.850,00 

Passivo Não Circulante 81.600,00 26.200,00 0,00 107.800,00 

Financiamentos - Longo Prazo 81.600,00 26.200,00 107.800,00 

Patrimônio Líquido 366.190,00 85.200,00 (68.160,00) 383.230,00 

Capital Social 250.000,00 76.350,00 (61.080,00) 265.270,00 

Reserva Legal 9.450,00 3.000,00 (2.400,00) 10.050,00 

Dividendos Adicionais Propostos 106.740,00 5.850,00 (4.680,00) 107.910,00 



15 Uma Sociedade Empresária apresentava para a Mercadoria A a seguinte
Ficha de Controle de Estoques, referente ao período de 1º a 28 de janeiro
de 2016:

Data Histórico

Entradas Saídas Saldo

Qtd.
(unid)

Custo 
Unitário

(R$)

Total
(R$)

Qtd.
(unid)

Custo 
Unitário

(R$)

Total
(R$)

Qtd.
(unid)

Custo 
Unitário

(R$)

Total
(R$)

1º.1 Saldo Inicial 20 150,00 3.000,00

7.1 Aquisição 200 161,00 32.200,00 220 160,00 35.200

14.1 Venda 120 160,00 19.200,00 100 160,00 16.000,00

20.1 Aquisição 500 166,00 83.000,00 600 165,00 99.000,00

26.1 Venda 100 165,00 16.500,00 500 165,00 82.500,00

28.1 Aquisição 200 168,50 33.700,00 700 166,00 116.200,00

A Sociedade Empresária utiliza a Média Ponderada Móvel como critério de

mensuração de estoques.

No dia 30 de janeiro, um cliente devolveu 10 unidades da Mercadoria A que

haviam sido vendidas no dia 26 de janeiro de 2016.

Com base nos dados informados e desconsiderando-se a incidência de impostos,

as unidades devolvidas serão acrescidas ao Estoque de Mercadoria ao custo

unitário de:

a) R$150,00.

b) R$165,00.

c) R$166,00.

d) R$168,50.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. O custo unitário das unidades devolvidas deve ser o

mesmo custo unitário considerado quando ocorreu a venda, ou seja, R$165,00.

16 Assinale a opção que indica o evento cujo registro contábil aumenta

simultaneamente o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.

a) Pagamento, em 20.11.2015, de prêmio de seguro com vigência de 1º.1.2016 

a 31.12.2016.

b) Aquisição, em 16.12.2015, de veículo para uso do setor de vendas, com 

pagamento em 2.2.2016.

c) Recebimento, em 30.12.2015, de adiantamento de cliente, por conta de 

serviço a ser prestado em 15.1.2016.

d) Apuração, em 31.1.2016, do ICMS devido no período, mediante 

compensação dos saldos a recolher e a recuperar.



GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: CORRETA. O recebimento de adiantamento de clientes referente

a um serviço que será prestado em menos de um mês implicará num aumento

do Passivo Circulante da companhia (conta de Adiantamento de Clientes) e do

Ativo Circulante (conta de Disponibilidades, uma vez que houve a entrada de

dinheiro ou no caixa ou no banco).

17 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 as 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. Vide julgamento dos itens:



AFIRMATIVA I: VERDADEIRA. Conforme item 7 do CPC 26.

AFIRMATIVA II: VERDADEIRA. Conforme item 18 do CPC 26.

AFIRMATIVA III: FALSA. Conforme item 16 do CPC 26, “A entidade não deve

afirmar que suas demonstrações contábeis estão de acordo com esses

Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações a menos que

cumpra todos os seus requisitos.”

18 Assinale a opção que representa apenas contas classificadas no Ativo Não

Circulante.

a) Ações de Emissão Própria em Tesouraria, Marcas e Patentes, Duplicatas 

a Receber a Longo Prazo.

b) Duplicatas a Receber a Longo Prazo, Propriedades para Investimento e 

Imóveis de Uso.

c) Imóveis de Uso, Ações de Emissão Própria em Tesouraria, Aplicações 

Financeiras de Liquidez Imediata.

d) Marcas e Patentes, Aplicação Financeira de Liquidez Imediata e 

Propriedades para Investimento.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. Duplicatas a receber a Longo Prazo deve ser

classificada no Ativo Não Circulante, assim como Propriedades para

Investimentos (subgrupo de Investimentos) e Imóveis de Uso (subgrupo de

Imobilizado).

19 Em fevereiro de 2016, uma Sociedade Empresária apresentava os seguintes

dados a respeito de suas operações com mercadorias.

Data Operações

2.2.16
Estoque inicial de mercadorias: 80 unidades ao custo unitário de 

R$20,00.

10.2.16
Compra de mercadorias: 170 unidades ao preço total de 

R$6.000,00, nesse valor incluído o ICMS recuperável de 15%.

20.2.16
Venda de mercadorias: 200 unidades pelo preço total de 

R$8.000,00, com incidência de ICMS de 15%.

28.2.16
Compra de mercadorias: 50 unidades ao preço total de R$3.000,00, 

nesse valor incluído o ICMS recuperável de 15%.



A empresa utiliza o Registro de Inventário Permanente. O estoque de 

mercadorias é avaliado pela Média Ponderada Móvel.

Com base nos dados informados, o valor do Custo das Mercadorias Vendidas no 

período é de:

a) R$1.340,00.

b) R$2.290,00.

c) R$3.890,00.

d) R$5.360,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. Vide Ficha de Controle de Estoques abaixo:

Data Histórico

Entradas Saídas Saldo

Qtd.
(unid)

Custo 
Unitário

(R$)

Total
(R$)

Qtd.
(unid)

Custo 
Unitário

(R$)

Total
(R$)

Qtd.
(unid)

Custo 
Unitário

(R$)

Total
(R$)

2.2 Saldo Inicial 80 20,00 1.600,00

10.2 Compra 170 30,00 5.100,00 250 26,80 6.700,00

20.2 Venda 200 26,80 5.360,00 50 26,80 1.340,00

28.2 Compra 50 51,00 2.550,00 100 38,90 3.890,00

OBS: Nos eventos de compra, o valor total das mercadorias deve ser abatido de

15% referente ao ICMS recuperável incidente na operação.

20 Uma Sociedade Empresária comercial realizou aquisição de mercadorias para

revenda.

Em seus registros constam os seguintes dados relacionados aos itens

adquiridos:

Descrição Valor
Fretes sobre a compra de mercadorias R$ 400,00
Gastos com divulgação R$ 100,00

Gastos estimados necessários para se concretizar a venda R$ 300,00

Preço de venda R$ 1.600,00

Tributos adicionais decorrentes da aquisição das mercadorias, não 

recuperáveis e não incluídos no valor de aquisição
R$ 200,00

Tributos recuperáveis incluídos no valor de aquisição das 

mercadorias
R$ 170,00

Valor de aquisição das mercadorias R$ 1.000,00



De acordo com a NBC TG 16 (R1) – Estoques, o custo de aquisição dessas

mercadorias é de:

a) R$1.300,00.

b) R$1.430,00.

c) R$1.530,00.

d) R$1.600,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. Os registros que devem ser considerados no cálculo

do custo de aquisição das mercadorias são:

•Fretes sobre a compra de mercadorias;

•Tributos adicionais decorrentes da aquisição das mercadorias, não

recuperáveis e não incluídos no valor de aquisição;

•Tributos recuperáveis incluídos no valor de aquisição das mercadorias (valor

a ser abatido);

• Valor de aquisição das mercadorias.

Assim, o custo de aquisição será de: R$400,00 + R$200,00 – R$170,00 +

R$1.000,00 = R$1.430,00.

21 Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes informações a respeito

de suas operações com mercadorias:

Discriminação Valor

Abatimentos sobre compras R$ 7.000,00 
Abatimentos sobre vendas R$ 10.000,00 
Valor total de aquisição das mercadorias R$ 90.000,00 
Desconto financeiro concedido R$ 3.000,00 
Desconto financeiro obtido R$ 4.000,00 
Fretes sobre compras R$ 5.000,00 
Fretes sobre vendas R$ 8.000,00 
Receita bruta de vendas R$ 180.000,00 
Tributos sobre compras - recuperáveis e incluídos 

no valor de aquisição
R$ 6.000,00 

Tributos sobre vendas R$ 30.000,00 



Considere que todos os itens adquiridos foram vendidos no mesmo período

e que não havia estoques de mercadorias no início do período.

Diante apenas das informações apresentadas, e de acordo com o disposto na

Lei nº. 6.404/76, o Lucro Bruto é de:

a) R$50.000,00.

b) R$51.000,00.

c) R$58.000,00.

d) R$59.000,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: CORRETA. Vide formação do Custo das Mercadorias Vendidas

e, posteriormente, a Demonstração do Resultado do Exercício:

Formação do Custo das Mercadorias Vendidas
Discriminação Valor

Valor total de aquisição das mercadorias R$ 90.000,00 
Abatimentos sobre compras (R$ 7.000,00)
Fretes sobre compras R$ 5.000,00 
Tributos sobre compras - recuperáveis e incluídos no valor de 

aquisição
(R$ 6.000,00)

Custo das Mercadorias R$ 82.000,00 

Demonstração do Resultado do Exercício
Discriminação Valor

Receita bruta de vendas R$ 180.000,00 
Abatimentos sobre vendas (R$ 10.000,00)
Tributos sobre vendas (R$ 30.000,00)
Receita líquida de vendas R$ 140.000,00 
Custo das Mercadorias Vendidas (R$ 82.000,00)
Lucro Bruto R$ 58.000,00 
Fretes sobre vendas (R$ 8.000,00)
Lucro Líquido antes do resultado financeiro R$ 50.000,00 
Desconto financeiro concedido (R$ 3.000,00)
Desconto financeiro obtido R$ 4.000,00 
Lucro Líquido R$ 51.000,00 



22 Uma indústria que fabrica três modelos de mesas apresentou, em um

determinado período, os seguintes saldos de gastos abaixo:

Itens Saldos

Aluguel do escritório comercial R$ 38.400,00 

Comissões sobre vendas R$ 192.000,00 

Depreciação de máquina utilizada na fabricação de três 

modelos de mesa
R$ 89.600,00 

ICMS sobre vendas R$ 384.000,00 

Mão de obra direta R$ 140.800,00 

Mão de obra indireta R$ 102.400,00 

Material direto de embalagem utilizado na produção R$ 25.600,00 

Matéria-prima consumida R$ 345.000,00 

Aluguel da fábrica - Setor de produção R$ 76.800,00 

Salário dos vendedores R$ 12.800,00 

Com base nos saldos representados e considerando-se como objeto de

custeio os produtos, o valor total dos Custos Indiretos é:

a) R$243.000,00.

b) R$268.800,00.

c) R$332.800,00.

d) R$345.600,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. O total dos Custos Indiretos é composto por:

Depreciação de máquina utilizada na fabricação de três modelos de mesa,

Mão de obra indireta e Aluguel da fábrica - Setor de produção. Assim, o total

dos Custos Indiretos é: R$89.600,00 + R$102.400,00 + R$76.800,00 =

R$268.800,00.

23 Uma Sociedade Industrial produz e comercializa dois produtos: Produto A e
Produto B.

Durante o mês de fevereiro, apresentou os seguintes saldos dos Custos
Diretos:

Produto A Produto B Total
Matéria-Prima R$ 25.000,00 R$ 5.000,00 R$ 30.000,00 

Material Consumido R$ 7.000,00 R$ 11.000,00 R$ 18.000,00 

Custos Diretos R$ 32.000,00 R$ 16.000,00 R$ 48.000,00 



Durante o mesmo mês, foram produzidas e acabadas 800 unidades do 
Produto A e 200 unidades do Produto B.
No mês houve os seguintes Custos Indiretos adicionais:

Total

Depreciação do período R$ 4.800,00 

Energia Elétrica R$ 19.200,00 

Total R$ 24.000,00 

A empresa adota o método de Custeio por Absorção e faz o rateio dos 

Custos Indiretos aos produtos com base na quantidade produzida e 

acabada de cada produto no mês.

Com base nos dados apresentados, o Custo Unitário do Produto A no 

mês de fevereiro é de:

a) R$40,00.

b) R$60,00.

c) R$64,00.

d) R$65,00.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: CORRETA. Uma vez que o rateio dos Custos Indiretos aos

produtos tem como base a quantidade produzida e acabada de cada produto

no mês, temos os seguintes valores aplicados ao Produto A.

Depreciação Alocada ao Produto A = Depreciação Total do Período /

Quantidade Total de Produtos Acabados x Quantidade de Produtos A

Acabados

Depreciação Alocada ao Produto A = R$4.800,00 / 1.000 x 800 = R$3.840,00

Energia Elétrica Alocada ao Produto A = Energia Elétrica Total do Período /

Quantidade Total de Produtos Acabados x Quantidade de Produtos A

Acabados

Energia Elétrica Alocada ao Produto A = R$19.200,00 / 1.000 x 800 =

R$15.360,00

Custos Totais Produto A = R$32.000,00 + R$3.840,00 + R$15.360,00 =

R$51.200,00

Custo Unitário Produto A = Custo Total Produto A / Quantidade de Produtos A

Acabados

Custo Unitário Produto A = R$51.200,00 / 800 = R$64,00



24 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: CORRETA. O item I é o único custo que varia de acordo com a

quantidade produzida. Ou seja, quanto mais unidades são produzidas, mais

materiais de embalagem serão utilizados.

25 As receitas do setor público são classificadas em duas categorias

econômicas: as Receitas Correntes e as Receitas de Capital. As Receitas

Correntes correspondem a:

a) receitas de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de

serviços, tributária e outras e, ainda, as provenientes de recursos

financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,

quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas

Correntes.

b) receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de

constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos.

c) recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,

destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital.

d) recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,

destinados a atender receitas classificáveis em Receitas de Capital, e

ainda, o superávit do Orçamento Corrente.



GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: CORRETA. De acordo com a Lei nº 4.320/64, “São Receitas

Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária,

industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos

financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando

destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.”

26 De acordo com a Lei n.º 4.320/64, julgue os itens do Ativo e Passivo e, em

seguida, assinale a opção CORRETA.

I. O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis,

independentemente de autorização orçamentária, e os valores numerários.

II. O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja

mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

III. O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros

pagamentos que dependam de autorização legislativa para amortização ou

resgate.

IV. O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que

independam de autorização orçamentária.

Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns):

a) I e II, apenas.

b) I, apenas.

c) II e III, apenas.

d) III, apenas.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: CORRETA. Vide julgamento dos itens abaixo:

ITEM I: CORRETO. De acordo com a Lei nº 4.320/64 “O Ativo Financeiro

compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de

autorização orçamentária e os valores numerários.”

ITEM II: CORRETO. De acordo com a Lei nº 4.320/64 “O Ativo Permanente

compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação

dependa de autorização legislativa.”



ITEM III: INCORRETO. De acordo com a Lei nº 4.320/64 “O Passivo Financeiro

compreenderá as dívidas fundadas e outras que o pagamento independa de

autorização orçamentária.”

ITEM IV: INCORRETO. De acordo com a Lei nº 4.320/64 “O Passivo

Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de

autorização legislativa para amortização ou resgate.”

27 Considerando-se a Lei n.º 4.320/1964, a Lei Complementar n.º 101/2000 e

as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, em

relação às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, assinale a

opção INCORRETA.

a) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações

verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução

orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

b) A redução por dividendos, o acréscimo por doações e subvenções para

investimentos recebidos e o acréscimo por subscrição e integralização de

capitais são exemplos de itens que afetam o Patrimônio Líquido e o Ativo e

Passivo conjuntamente, apresentados na Demonstração das Mutações do

Patrimônio Líquido.

c) O Balanço Financeiro demonstra receitas e despesas previstas em

confronto com as realizadas em sua estrutura; evidencias as receitas e as

despesas orçamentárias por categoria econômica; confronta o orçamento

inicial e as suas alterações com a execução; demonstra o resultado

orçamentário; e discrimina as receitas por fonte e as despesas por grupo de

natureza.

d) O Balanço Patrimonial demonstra o Ativo Financeiro, Ativo Permanente,

o Passivo Financeiro, o Passivo Permanente, o Saldo Patrimonial e as Contas

de Compensação.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: INCORRETA. De acordo com a Lei nº 4.320/64 “O Balanço

Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os

recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados

com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se

transferem para o exercício seguinte.”



28 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: CORRETA. A fórmula do Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) é:

CF / (PV – CV), onde CF é Custo Fixo, PV é Preço de Venda Unitário e CV é

Custo Variável Unitário. Caso o CF (numerador da fórmula) aumente e o PV e

CV permaneçam constantes (denominadores da fórmula), o Ponto de

Equilíbrio Contábil aumentará.

29 Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes índices, calculados a
partir dos dados de suas demonstrações contábeis, para os anos de 2014 e
2015:

Índice Fórmula de Cálculo 2014 2015
Rentabilidade do 

Ativo
Lucro Líquido / Ativo Total 18,75% 18,76%

Rentabilidade do 

Patrimônio Líquido
Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 26,79% 28,13%

Endividamento

Capital de Terceiros / Patrimônio 

Líquido
42,90% 50,00%

Giro do Ativo Vendas Líquidas / Ativo Total 1,25 1,55
Margem Líquida Lucro Líquido / Vendas Líquidas 15,00% 12,10%
Liquidez Corrente Ativo Circulante / Passivo Circulante 1,43 1,22

Considerando-se os índices apresentados, conforme fórmula de cálculo
expressa no quadro anterior, é CORRETO afirmar que:

a) a redução na Liquidez Corrente em conjunto com o aumento na
Rentabilidade do Patrimônio Líquido explicam a redução na Margem Líquida.
b) a redução na Margem Líquida de 2015, em relação ao ano anterior, foi
compensada pelo aumento no Giro do Ativo, o que manteve a Rentabilidade
do Ativo aproximadamente a mesma.



c) o aumento no Endividamento de 2015, em relação ao ano anterior, foi
compensado pela redução na Liquidez Corrente, o que manteve a
Rentabilidade do Ativo aproximadamente a mesma.
d) o aumento no Giro do Ativo em conjunto com o aumento na
Rentabilidade do Patrimônio Líquido explicam a redução na Margem Líquida.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. A resposta pode ser obtida através da observação

das fórmulas, conforme abaixo:

Rentabilidade do Ativo (RA) = Lucro Líquido (LL) / Ativo Total (AT)

Giro do Ativo (GA) = Vendas Líquidas (VL) / Ativo Total (AT)

Margem Líquida (ML) = Lucro Líquido (LL) / Vendas Líquidas (VL)

A RA nada mais é do que a multiplicação do GA pela ML. Assim:

RA = GA x ML

RA = 1,55 x 12,10%

RA = 18,76%

30 Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.2015, os seguintes dados

do Balanço Patrimonial:

Balanço Patrimonial em 31.12.2015

ATIVO PASSIVO

Ativo Circulante R$ 65.000,00 Passivo Circulante R$ 33.000,00 
Caixa R$ 9.000,00 Duplicatas a Pagar R$ 8.000,00 
Bancos Conta Movimento R$ 15.000,00 Títulos a Pagar R$ 7.000,00 

Duplicatas a Receber R$ 18.000,00 Financiamentos Bancários R$ 18.000,00 
Mercadorias para Revenda R$ 23.000,00 Passivo Não Circulante R$ 12.000,00 
Ativo Não Circulante R$ 30.000,00 Financiamentos Bancários R$ 12.000,00 

Ativo Real. a Longo Prazo R$ 10.000,00 Patrimônio Líquido R$ 50.000,00 

Imobilizado R$ 20.000,00 Capital Subscrito R$ 40.000,00 
Reserva Legal R$ 1.000,00 

Reserva para Contingências R$ 9.000,00 

TOTAL DO ATIVO R$ 95.000,00 TOTAL DO PASSIVO R$ 95.000,00 



A partir desse Balanço Patrimonial, é CORRETO afirmar que:

a) a Liquidez Corrente é, aproximadamente, de 1,67.

b) a Liquidez Geral é, aproximadamente, de 0,73.

c) a Liquidez Imediata é, aproximadamente, de 1,97.

d) a Liquidez Seca é, aproximadamente, de 1,27.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. A Liquidez Seca é calculada a partir da seguinte

fórmula:

Liquidez Seca = (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante

Liquidez Seca = (R$65.000,00 – R$23.000,00) / R$33.000,00

Liquidez Seca = R$42.000,00 / R$33.000,00

Liquidez Seca = 1,272727 ou aproximadamente 1,27.

31 Uma Sociedade Empresária que realiza seus registros de acordo com as

Normas Brasileiras de Contabilidade aplicou, em 1º.12.2015, a importância de

R$144.580,00 em um banco, a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês,

cujo resgate ocorreu em 28.2.2016, no valor de R$153.429,45.

Com base nessas informações, considerando-se o mês comercial de 30 dias e

desconsiderando-se os efeitos tributários, o valor que a sociedade apropriou

como receita financeira, em 31.12.2015, é de:

a) R$2.891,60.

b) R$2.949,81.

c) R$5.899,63.

d) R$8.849,45.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: CORRETA. A questão deve ser resolvida de acordo com a

fórmula M = C x (1+i)t , onde M é o montante final, C o capital inicial, i a taxa

de juros, e t é o tempo. Uma vez que é solicitada receita financeira em

31.12.2015, deve-se calcular a receita financeira de 01 mês apenas:

M = R$144.580,00 x (1+0,02)¹

M = R$144.580,00 x 1,02

M = R$147.471,60



Para encontrar a receita financeira do período, basta subtrair o montante do

capital inicial:

Rec. Financeira = R$147.471,60 – R$144.580,00

Rec. Financeira = R$2.891,60

32 Uma Sociedade Empresária optou por liquidar, antecipadamente, o valor da

indenização devida ao sócio excluído do quadro societário, prevista

originalmente para ser paga ao final de 12 meses, a contar da data da

exclusão do sócio, cujo montante seria R$96.882,69.

Considerando-se os dados acima, com base na taxa de juros compostos de

0,85% ao mês, o valor presente a ser pago é de, aproximadamente:

a) R$87.000,66.

b) R$87.449,80.

c) R$87.525,65.

d) R$97.706,19.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: CORRETA. A questão deve ser resolvida de acordo com a

fórmula M = C x (1+i)t , onde M é o montante final, C o capital inicial, i a taxa

de juros, e t é o tempo. Dessa forma:

M = C x (1+i)t

R$96.882,69 = C x (1 + 0,0085)12

R$96.882,69 = C x 1,106906

C = R$96.882,69 / 1,106906

C = R$87.525,65

33 De acordo com o Código Tributário Nacional, quanto a Obrigações, Fato

Gerador, Sujeito Ativo e Passivo, julgue as afirmações abaixo como

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

I. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como

necessária e suficiente para a sua ocorrência.

II. Sujeito ativo é a pessoa a quem cabe realizar o pagamento do montante

do débito, mesmo se a obrigação for principal ou acessória.



III. A obrigação tributária principal corresponde a sujeitar-se à atividade de

fiscalização exercida pelo ente tributante.

IV. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tem

relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato

gerador.

A sequência CORRETA é:

a) F, F, V, V.

b) F, V, F, V.

c) V, F, F, V.

d) V, F, V, F.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: CORRETA. Vide o julgamento das afirmativas.

AFIRMATIVA I: VERDADEIRA. De acordo com o Código Tributário Nacional

(CTN), “Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como

necessária e suficiente à sua ocorrência.”

AFIRMATIVA II: FALSA. De acordo com o CTN, “Sujeito ativo da obrigação é a

pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu

cumprimento.”

AFIRMATIVA III: FALSA. De acordo com o CTN, “A obrigação principal surge

com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou

penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela

decorrente.”

AFIRMATIVA IV: VERDADEIRA. De acordo com CTN, “O sujeito passivo da

obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e

direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;”

34 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. Vide julgamento das afirmativas:

AFIRMATIVA I: VERDADEIRA. Conforme a CLT, “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.”

AFIRMATIVA II: VERDADEIRA. Conforme a CLT, “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.”

AFIRMATIVA III: FALSA. Conforme a CLT, “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.”

35 De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, no que se refere ao

período de descanso, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção

CORRETA.

I. Entre 2 (duas) jornadas de trabalho deverá haver um intervalo de 11

(onze) horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso.

II. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso

de 15 (quinze) minutos, no mínimo, antes do início do período extraordinário

do trabalho.



III. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de

revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical.

IV. O descanso semanal será de 18 (dezoito) horas consecutivas e coincidirá

no todo ou em parte com o domingo, ainda que por motivo de conveniência

pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da autoridade

competente, na forma das disposições gerais, caso em que o descanso recairá

em outro dia.

Estão CORRETOS os itens:

a) I, II e III, apenas.

b) I, III e IV, apenas.

c) II e III, apenas.

d) II e IV, apenas.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: CORRETA. Vide julgamento das afirmativas:

AFIRMATIVA I: CORRETA. De acordo com a CLT, “Entre 2 (duas) jornadas de

trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para

descanso.”

AFIRMATIVA II: CORRETA. De acordo com a CLT, “Em caso de prorrogação do

horário normal, será obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no

mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho.”

AFIRMATIVA III: CORRETA. De acordo com a CLT, “Havendo trabalho aos

domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal, que

favoreça o repouso dominical.”

AFIRMATIVA IV: INCORRETA. De acordo com a CLT, “O descanso semanal será

de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte

com o domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade

imperiosa de serviço, a juízo da autoridade competente, na forma das

disposições gerais, caso em que recairá em outro dia.”

36 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 espere que resulte na saída de recursos da

própria entidade capazes de gerar benefícios econômicos futuros.

c) Patrimônio Líquido é 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: INCORRETA. De acordo com o CPC 00 (R1) - Estrutura

Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro,

“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;”

37 De acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual – Estrutura Conceitual para

Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, é INCORRETO

afirmar que:

a) as características qualitativas fundamentais são comparabilidade,

verificabilidade, tesmpestividade e compreensibilidade, pois tornam a

informação útil. A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada se

ela for relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a

representar. Portanto, relevância e representação fidedigna são características

qualitativas de melhoria.

b) a informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer

diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação

pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão mesmo no caso de alguns

usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tivessem tomado

ciência de sua existência por outras fontes.



c) as características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a

determinar qual de duas alternativas, que sejam consideradas equivalentes

em termos de relevância e fidedignidade de representação, deve ser usada

para retratar um fenômeno.

d) a informação contábil-financeira é capaz de fazer diferença nas decisões

se tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. A informação contábil-

financeira tem valor preditivo se puder ser utilizada como dado de entrada

em processos empregados pelos usuários para predizer futuros resultados.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: INCORRETA. De acordo com o CPC 00 (R1) - Estrutura

Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, as

características qualitativas fundamentais são: relevância, materialidade e

representação fidedigna. Já as características qualitativas de melhoria são:

comparabilidade, verificabilidade, tesmpestividade e compreensibilidade.

38 De acordo com a NBC TG 04 (R3) – Ativo Intangível, em relação à amortização

de ativos intangíveis com vida útil definida, assinale a opção INCORRETA.

a) A amortização inicia-se no momento da aquisição, independentemente

de o ativo estar ou não disponível para uso na maneira pretendida pela

administração.

b) O valor amortizável do Ativo Intangível com vida útil definida deve ser

apropriado de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada.

c) A amortização deve cessar na data em que o ativo é classificado como

mantido para venda ou incluído em um grupo de ativos classificados como

mantidos para venda ou, ainda, na data em que ele é baixado, o que ocorrer

primeiro.

d) O método de amortização utilizado reflete o padrão de consumo, pela

entidade, dos benefícios econômicos futuros. Se não for possível determinar

esse padrão com confiabilidade, deve ser utilizado o Método Linear.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: INCORRETA. De acordo com a NBC TG 04 (R3) – Ativo

Intangível, “A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o

ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas

condições necessários para que possa funcionar da maneira pretendida pela

administração.”



39 De acordo com a NBC TG 16 (R1) – Estoques, julgue os itens quanto à inclusão

no custo dos estoques e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA.

I. Despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao

seu local e condições atuais.

II. Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e

serviços aos clientes.

III. O preço de compra, os impostos de importação e outros tributos não

recuperáveis.

IV. Os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente

atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços.

V. Valor anormal de desperdício de materiais, mão-de-obra ou outros

insumos de produção.

NÃO estão incluídos no custo dos estoques, porém são reconhecidos no

resultado do período os itens:

a) II, IV e V, apenas.

b) II, III e IV, apenas.

c) I, III e IV, apenas.

d) I, II e V, apenas.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. De acordo com a NBC TG 04 (R1) – Estoques:

“Exemplos de itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecidos como

despesa do período em que são incorridos: (a) valor anormal de desperdício

de materiais, mão-de-obra ou outros insumos de produção; (b) gastos com

armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre

uma e outra fase de produção; (c) despesas administrativas que não

contribuem para trazer o estoque ao seu local e condição atuais; e (d)

despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e

serviços aos clientes.”

40 Uma Sociedade Industrial fabrica e vende um determinado produto com

garantia convencional de um ano.

Na venda do produto é oferecida uma garantia estendida, coberta por ela

própria, que começa a vigorar após a garantia convencional, a um preço

acessível de tal forma que a maioria dos compradores a adquirem.



A Sociedade Industrial registra a garantia estendida como receita de serviços

no momento da venda.

De acordo com essa situação, a Sociedade Industrial NÃO está obedecendo ao

Princípio:

a) da Competência.

b) da Continuidade.

c) da Entidade.

d) do Registro pelo Valor Original.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: CORRETA. O princípio da competência consiste no fato de que

as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado da

empresa no período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se

correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Uma

vez que a garantia estendida só começa a vigorar após a garantia

convencional e a Sociedade Industrial registra essa garantia como receita de

serviços no momento da venda, ela está desrespeitando esse princípio.

41 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 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. De acordo com o Código de Ética Profissional do

Contador, “O Profissional da Contabilidade poderá transferir parcialmente a

execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre

como sua a responsabilidade técnica.”

42 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

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, 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, apenas.

c) II e III, apenas.

d) II, apenas.



GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: CORRETA. Vide julgamento dos itens:

Item I: INCORRETO. As Normas Brasileiras de Contabilidade elegem o regime

de competência como único parâmetro válido de utilização compulsória no

meio empresarial.

Item II: CORRETO. De acordo com o CEPC, “A conduta do Profissional da

Contabilidade com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de

consideração, respeito, apreço e solidariedade, em consonância com os

postulados de harmonia da classe. O espírito de solidariedade, mesmo na

condição de empregado, não induz nem justifica a participação ou conivência

com o erro ou com os atos infringentes de normas éticas ou legais que regem

o exercício da profissão.”

Item III: CORRETO. De acordo com o CEPC, “No desempenho de suas funções,

é vedado ao Profissional da Contabilidade: (...) emitir referência que

identifique o cliente ou empregador, com quebra de sigilo profissional, em

publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado,

salvo quando autorizado por eles.”

43 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, analise 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. Vide julgamento dos itens:

Itens I, II e III: CORRETOS. De acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria,

“Para determinar se existem as condições prévias a um trabalho de auditoria,

o auditor independente deve:

(a) determinar se a estrutura de relatório financeiro a ser aplicada na

elaboração das demonstrações contábeis é aceitável;

(b) obter a concordância da administração de que ela reconhece e entende

sua responsabilidade:

(i) pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a estrutura

de relatório financeiro aplicável, incluindo, quando relevante, sua adequada

apresentação;

(ii) 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; e (...)”

44 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 de 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 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.



GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. Vide julgamento dos itens:

Item I: FALSO. A NBC TA 530 trata, inclusive, sobre Amostragem estatística e

não estatística.

Item II: VERDADEIRO. De acordo com a NBC TA 530, “A consideração da

natureza da evidência de auditoria desejada e as eventuais condições de

desvio ou distorção ou outras características relacionadas com essa evidência

de auditoria ajudam o auditor a definir o que constitui desvio ou distorção e

qual população usar para a amostragem.”

Item III: VERDADEIRO. De acordo com a NBC TA 530, “O nível de risco de

amostragem que o auditor está disposto a aceitar afeta o tamanho da

amostra exigido. Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar,

maior deve ser o tamanho da amostra.”

45 De acordo com a NBC TA 500 – Evidência de Auditoria, assinale a informação

INCORRETA:

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

relacionadas. No entanto, a obtenção de mais evidências 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA A: INCORRETA. De acordo com a NBC TA 500, “A suficiência e

adequação da evidência de auditoria estão inter-relacionadas. A suficiência é

a medida da quantidade de evidência de auditoria. A quantidade da evidência

de auditoria necessária é afetada pela avaliação do auditor dos riscos de dis-



torção (quanto mais elevados os riscos avaliados, maior a probabilidade de

que seja exigida mais evidência de auditoria) e também pela qualidade de tal

evidência de auditoria (quanto maior a qualidade, menos evidência pode ser

exigida). A obtenção de mais evidência de auditoria, porém, não compensa a

sua má qualidade.”:

46 De acordo com a Resolução CFC n.º 803/96 – Código de Ética Profissional do

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

técnico, auditor ou árbitro:

a) assinar documentos ou peças contábeis elaborados 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. De acordo com a Resolução CFC n.º 803/96 –

Código de Ética Profissional do Contador, “O Contador, quando perito,

assistente técnico, auditor ou árbitro, deverá: IV – considerar com

imparcialidade o pensamento exposto em laudo submetido à sua apreciação;”

47 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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: CORRETA. Vide julgamento das afirmativas:

AFIRMATIVA I: CORRETA. De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, “O

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

do processo ou de documentos, devem zelar pela sua guarda e segurança.”

AFIRMATIVA II: CORRETA. De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, “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.”

AFIRMATIVA III: CORRETA. De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil,

“Mediante Termo de Diligência, o perito-contador e o perito-contador

assistente, deverão solicitar por escrito todos os documentos e informações

relacionadas ao objeto da perícia.”

AFIRMATIVA IV: CORRETA. De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, “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.”

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

procedimentos técnicos-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.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA D: CORRETA. Vide julgamento dos itens:

Item I: CORRETO. De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, “O exame é a

análise de livros, registros das transações e documentos.”

Item II: CORRETO. De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, “A vistoria é

a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou

fato, de forma circunstancial.”

Item III: CORRETO. De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, “O

arbitramento é a determinação de valores ou a solução de controvérsia por

critério técnico.”

Item IV: CORRETO. De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, “A avaliação

é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e

receitas.”



O grupo siderúrgico Gerdau teve prejuízo líquido de R$ 1,958 bilhão no terceiro 

trimestre, revertendo resultado positivo de R$ 262 milhões obtido um ano antes, 

pressionado por ajustes contábeis de quase R$ 2 bilhões. 

Em termos ajustados, porém, a companhia teve lucro líquido de R$ 193 milhões 

nos três meses encerrados em setembro, uma queda de 26% sobre o mesmo 

período do ano passado.

A Gerdau apurou geração de caixa medida pelo Ebitda ajustado de R$ 1,291 bilhão 

no período, aumento de 4% sobre um ano antes. Analistas, em média, esperavam 

Ebitda ajustado de R$ 1,172 bilhão para a Gerdau no terceiro trimestre. Não houve 

consenso sobre o resultado final da empresa.

As ações da companhia subiam 4,7%, enquanto o Ibovespa tinha queda de 0,82%.

A Gerdau afirmou que as perdas contábeis se referem a ajustes de R$ 1,867 bilhão 

relacionadas à expectativa de valor de seus ativos.

"As projeções são atualizadas levando em consideração as mudanças observadas 

no panorama econômico dos mercados de atuação da companhia, bem como 

premissas de expectativa de resultado de cada segmento", afirmou a Gerdau no 

balanço.

O resultado da companhia saiu no mesmo dia em que a rival Usiminas divulgou seu 

quinto prejuízo trimestral consecutivo e lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda) em meio à crise do mercado siderúrgico 

nacional e internacional agravada pela retração da economia brasileira.

A Gerdau encerrou setembro com uma relação dívida líquida sobre Ebitda de 3,8 

vezes, acima das 3,1 vezes verificadas no segundo trimestre e das 2,7 vezes do final 

de setembro do ano passado.

Em comunicado separado, a Gerdau informou que a holding Metalúrgica Gerdau, 

vai fazer uma oferta restrita de ações ordinárias e preferenciais.

A transação envolverá a emissão de 500 milhões de ações para amortizar o 

endividamento da companhia e melhorar a sua posição de liquidez. A conclusão da 

operação está prevista para 24 de novembro de 2015.

Leia atentamente o texto a seguir. As questões de número 49 e 50 referem-se a 

ele.

Gerdau tem prejuízo líquido de R$ 1,9 bilhão no 3º trimestre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

11

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



49 Assinale a alternativa em que o trecho destacado NÃO se relaciona com a

estratégia discursiva apresentada entre parênteses:

a) “O grupo siderúrgico Gerdau teve prejuízo líquido de R$ 1,958 bilhão no

terceiro trimestre, revertendo resultado positivo de R$ 262 milhões obtido

um ano antes, pressionado por ajustes contábeis de quase R$ 2 bilhões.”

- (Apresentação de dados para informatividade) (Linhas 01 a 03).

b) A Gerdau apurou geração de caixa medida pelo Ebitda ajustado de R$

1,291 bilhão no período, aumento de 4% sobre um ano antes. Analistas, em

média, esperavam Ebitda ajustado de R$ 1,172 bilhão para a Gerdau no

terceiro trimestre.

- (Comparação entre empresas do mesmo setor econômico) (Linhas 07 a 10).

c) "As projeções são atualizadas levando em consideração as mudanças

observadas no panorama econômico dos mercados de atuação da

companhia, bem como premissas de expectativa de resultado de cada

segmento".

- (Transcrição de passagem documental) (Linhas 14 a 16).

d) Em comunicado separado, a Gerdau informou que a holding Metalúrgica

Gerdau, vai fazer uma oferta restrita de ações ordinárias e preferenciais.

- (Exposição de ação interventiva) (Linhas 25 a 26)

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA B: CORRETA. No trecho apresentado na alternativa B não há

comparação entre empresas do mesmo setor econômico. A comparação

existente ocorre entre resultados da mesma empresa em períodos distintos.

50 Assinale a alternativa em que a alteração feita promove efeito de sentido

diferente do original.

a) “Em termos ajustados, porém, a companhia teve lucro líquido de R$ 193

milhões nos três meses encerrados em setembro, uma queda de 26% sobre o

mesmo período do ano passado.” (Linhas 04 a 06).

- Em termos ajustados, porém, a companhia teve lucro líquido de R$ 193

milhões nos três meses encerrados em setembro. Esse dado revela uma

queda de 26% sobre o mesmo período do ano passado.



b) "As projeções são atualizadas levando em consideração as mudanças

observadas no panorama econômico dos mercados de atuação da

companhia, bem como premissas de expectativa de resultado de cada

segmento", afirmou a Gerdau no balanço.” (Linhas 14 a 17).

- Segundo balanço da Gerdau, "As projeções são atualizadas levando em

consideração as mudanças observadas no panorama econômico dos

mercados de atuação da companhia, bem como premissas de expectativa de

resultado de cada segmento."

c) “Em comunicado separado, a Gerdau informou que a holding Metalúrgica

Gerdau, vai fazer uma oferta restrita de ações ordinárias e preferenciais.”

(Linhas 25 a 26).

- A Gerdau informou que a holding Metalúrgica Gerdau vai fazer, em

comunicado separado, uma oferta restrita de ações ordinárias e preferenciais.

d) “A transação envolverá a emissão de 500 milhões de ações para amortizar

o endividamento da companhia e melhorar a sua posição de liquidez. A

conclusão da operação está prevista para 24 de novembro de 2015.” (Linhas

27 a 29).

- A transação, cuja conclusão está prevista para 24 de novembro de 2015,

envolverá a emissão de 500 milhões de ações para amortizar o endividamento

da companhia e melhorar a sua posição de liquidez.

GABARITO CONTADOR CONCURSEIRO:

ALTERNATIVA C: CORRETA. A alteração feita no trecho sugere agora que a

oferta restrita de ações será feita em comunicado separado enquanto que, o

texto original fala que a informação da oferta restrita de ações foi transmitida

em um outro comunicado.



O que vocês acharam das nossas questões

comentadas?

Para continuar estudando e se preparar

para a 2ª Edição de 2016 do Exame de

Suficiência, recomendamos os seguintes

materiais (clique nas imagens para acessá-

los):

Contador Concurseiro

Muito obrigado e

até a próxima!
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