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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 
 
 

EXAME DE SUFICIÊNCIA – 1ª Edição 2011 

Edital N.o 01/2010 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
Ao receber o Caderno de Prova: 

Escreva seu nome e número de inscrição. 

Este caderno contém as questões da prova de Técnico em Contabilidade. 

Use como rascunho as páginas finais no final deste caderno. As mesmas não poderão ser 
destacadas durante a realização da prova. 
Ao receber a Folha de Respostas: 
- Confira o seu número de inscrição. 
- Assine, à CANETA, no espaço próprio indicado (a assinatura não deve ultrapassar o 

espaço delimitado). 
Os coordenadores e fiscais de aplicação de provas não possuem autonomia para  
opinar sobre a elaboração, os conteúdos, as respostas e a anulação de questões. 
 

 

 

 

.01. 

  

 

 

A 

  

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

  D 

 
Observações quanto ao preenchimento da folha de respostas: 
 
1. Use caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
2. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área 

reservada à letra correspondente à resposta que julgar 
correta, procurando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto 
lateral à direita, conforme exemplo ao lado. 

3. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua 
resposta não será computada se houver marcação de duas 
ou mais alternativas. 

4. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 
5. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou 

rasurada. 
6. Utilize como rascunho do gabarito a última folha do caderno, 

antes de transferir as informações nele contidas para a folha 
de respostas. 

7. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo 
advindo de marcação incorreta efetuada na folha de 
respostas. 

 

.02. 

 A  B C   D 

 

.03. 

 A  B C   D 

 

.04. 

 A  B C   D 

     

SERÁ PERMITIDA A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA DE PROVA SOMENTE 
APÓS 1 (UMA) HORA DO SEU INÍCIO.  

FICA LIBERADA A ENTREGA DO CADERNO DE PROVAS AO CANDIDATO 
QUANDO DE SUA SAÍDA.  

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 

QUATRO HORAS 
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ATENÇÃO 
 

 

 

Sr. (a) Candidato (a), 

 

 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno tem, ao 

todo, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma 

constituída de 04 (quatro) alternativas. 

 

 

Havendo algum problema, informe, imediatamente, ao fiscal de provas, 

para que ele tome as providências necessárias. 

 

 

Caso Vossa Senhoria não observe as recomendações acima, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posterior. 

 

 

O uso de máquina calculadora própria é permitido, sendo vedado o seu 

empréstimo. 
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1. Uma empresa comercial varejista adquiriu mercadorias para pagamento em 15 
dias por R$10.500,00, neste valor incluídos ICMS e IPI nos valores de 
R$1.000,00 e R$500,00, respectivamente. Desconsiderando a existência de PIS 
e COFINS, a contabilização que corresponde ao registro da aquisição de 
mercadorias é: 

 
 
 

a) Débito: Estoque de Mercadorias R$9.500,00 
 Débito: ICMS a Recuperar R$1.000,00 
 Crédito: Fornecedores R$10.500,00 

 
b) Débito: Estoque de Mercadorias R$9.000,00 

 Débito IPI a Recuperar R$500,00 
 Débito: ICMS a Recuperar R$1.000,00 
 Crédito: Fornecedores R$10.500,00 

 
c) Débito: Estoque de Mercadorias R$10.500,00 

 Crédito IPI a Recuperar R$500,00 
 Crédito: ICMS a Recuperar R$1.000,00 
 Crédito: Fornecedores R$9.000,00 

 
d) Débito: Estoque de Mercadorias R$10.500,00 

 Crédito: Fornecedores R$10.500,00 
 
 
 
2. Uma empresa adquiriu um ativo em 1º de janeiro de 2009, o qual foi registrado 

contabilmente por R$15.000,00. A vida útil do ativo foi estimada em cinco anos. 
Espera-se que o ativo, ao final dos cinco anos, possa ser vendido por 
R$3.000,00. Utilizando-se o método linear para cálculo da depreciação e 
supondo-se que não houve modificação na vida útil estimada e nem no valor 
residual, ao final do ano de 2010, o valor contábil do ativo líquido será de: 

 
 

a) R$7.200,00. 
b) R$9.000,00. 
c) R$10.200,00. 
d) R$12.000,00. 

 
 
3. Uma empresa pagou, em janeiro de 2010, o aluguel do galpão destinado à 

área de produção, relativo ao mês de dezembro de 2009. O lançamento 
correspondente ao pagamento do aluguel irá provocar: 

 
 

a) um aumento nas Despesas e uma redução de igual valor no Ativo. 
b) um aumento nos Custos e uma redução de igual valor no Ativo. 
c) uma redução no Ativo e uma redução de igual valor no Passivo. 
d) uma redução no Ativo e uma redução de igual valor no Patrimônio Líquido. 
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4. Uma empresa comercial realizou as seguintes transações em janeiro de 2011: 
 
1. Aquisição de 100 cadeiras para revenda por R$10.000,00. 

Alíquota de ICMS sobre esta compra 12%. 
2. Venda à vista de 50% do estoque de cadeiras por R$12.000,00. 

Alíquota de ICMS sobre a venda 17%. 
 

Com base nas informações fornecidas, o valor do Lucro Bruto e do ICMS a 
recolher pela empresa é de, respectivamente: 
 
a) R$4.960,00 e R$1.440,00. 
b) R$4.960,00 e R$840,00. 
c) R$5.560,00 e R$1.440,00. 
d) R$5.560,00 e R$840,00. 

 
 
5. Uma empresa elaborou folha de pagamento, que será paga até o quinto dia do 

mês subsequente, e enviou para ser contabilizada. A folha continha os 
seguintes dados: 

 
Descrição                                      Valor 

Remuneração dos empregados   R$100.000,00 
INSS retido dos segurados    R$11.000,00 
INSS patronal     R$20.000,00 

 
A contabilização dessa folha resultará em um aumento no Passivo no valor de: 

 
 

a) R$100.000,00. 
b) R$109.000,00. 
c) R$120.000,00. 
d) R$131.000,00. 

 
 

6. Assinale a opção que apresenta apenas contas pertencentes ao grupo do Ativo 
Intangível. 

 
a) Direitos Autorais Adquiridos, Estoques e Patentes. 
b) Direitos Autorais Adquiridos, Marcas e Patentes. 
c) Patentes, Marcas e Imóveis. 
d) Softwares, Ações de Outras Empresas e Capital Intelectual. 

 
7. Uma empresa vendeu por R$6.000,00, para recebimento em 15 dias, um 

veículo adquirido por R$20.000,00 e já depreciado em 75% do seu custo de 
aquisição.  O registro contábil dessa transação provocará:   
 
a) um aumento líquido de R$1.000,00 no Ativo. 
b) um aumento líquido de R$6.000,00 no resultado do período. 
c) uma redução líquida de R$9.000,00 no resultado do período. 
d) uma redução líquida de R$20.000,00 no Imobilizado. 
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8. Em 3.1.2011, uma sociedade empresária que tem como atividade social a 
incorporação imobiliária adquire terreno para posterior construção de um 
edifício residencial para venda, com lançamento previsto para o ano de 2013. A 
classificação CORRETA desse ativo será: 

 
a) em Estoque no Ativo Circulante. 
b) em Estoque no Ativo Não Circulante. 
c) no Imobilizado. 
d) no Investimento. 

 
 
9. Em relação às reservas, assinale a opção INCORRETA. 
 

a) A assembleia geral poderá destinar parte do Lucro Líquido à formação de 
reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do 
lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. 
 

b) Do Lucro Líquido do exercício, 5% serão aplicados, antes de qualquer outra 
destinação, na constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% do 
Capital Social. 
 

c) Doações ou subvenções governamentais computados no resultado do 
período poderão ter seu valor registrado em Reserva de Incentivos Fiscais e 
excluído da base de cálculo do dividendo obrigatório. 
 

d) Reservas de Capital destinam-se à incorporação ao Capital Social e não 
podem ser usadas para pagamento de dividendos a ações preferenciais, 
resgate, reembolso ou compra de ações. 

 
 
10. Uma determinada empresa adquiriu uma máquina para seu parque fabril por 

meio de arrendamento mercantil, assumindo todos os riscos e todos os 
benefícios inerentes.  Assinale a opção que apresenta a CORRETA forma de 
contabilização. 

 
a) Débito de Despesa e crédito de Caixa. 
b) Débito de Despesas e crédito de Passivo. 
c) Débito de Imobilizado e crédito de Passivo. 
d) Débito de Investimentos e crédito de Passivo. 

 
 
11. Assinale a opção que apresenta apenas contas integrantes do Patrimônio 

Líquido. 
 
 
 

a) Ações em Tesouraria, Reserva Legal e Custo das Mercadorias Vendidas. 
b) Capital Subscrito, Prejuízos Acumulados e Reserva de Lucros. 
c) Lucros Acumulados, Ações em Tesouraria e Despesas Antecipadas. 
d) Reserva Legal, Dividendos a Pagar e Capital a Integralizar. 

Blog Momento de Estudar www.momentodeestudar.com.br

http://www.momentodeestudar.com.br


CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 
EXAME DE SUFICIÊNCIA 

Técnico em Contabilidade 

 10 

12. Uma entidade apresenta, em 31.12.2010, os seguintes saldos de contas: 
 

CONTAS Saldos (R$) 
Ações de Outras Empresas - Para Negociação Imediata 400,00 

Ações em Tesouraria 300,00 
Ajustes de Avaliação Patrimonial (saldo devedor) 900,00 

Aplicações em Fundos de Investimento com Liquidez Diária 2.600,00 
Bancos Conta Movimento 6.000,00 

Caixa 700,00 

Capital Social 40.000,00 
Clientes - Vencimento em março/2011 12.000,00 

Clientes - Vencimento em março/2012 6.600,00 
Clientes - Vencimento em março/2013 4.000,00 

Depreciação Acumulada 8.800,00 
Despesas Pagas Antecipadamente (prêmio de seguro com 
vigência até dezembro/2011) 300,00 

Estoque de Matéria-Prima 5.000,00 
Financiamento Bancário (a ser pago em 12 parcelas mensais de 
igual valor, vencendo a primeira em janeiro de 2011) 30.000,00 
Fornecedores 19.000,00  
ICMS a Recuperar 600,00 

Imóveis de Uso 26.000,00 
Impostos a Pagar (Vencimento em janeiro/2011) 6.400,00 

Máquinas 18.000,00 
Obras de Arte 4.000,00 

Participação Societária em Empresas Ligadas 14.000,00 

Participações Permanentes no Capital de Outras Empresas 1.000,00 
Reserva Legal 4.000,00 

Reservas de Capital 2.200,00 
Veículos 8.000,00 

 
 
No Balanço Patrimonial, o saldo do Patrimônio Líquido é igual a: 

 
 
a) R$45.000,00.  
b) R$45.900,00. 
c) R$46.200,00.  
d) R$46.500,00.  
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13. Considere a seguinte relação de contas: 
 

Ações em Tesouraria. 
Adiantamentos a Fornecedores. 
Adiantamentos de Clientes. 
Capital a Realizar. 
Depreciação Acumulada. 
Despesas com Aluguéis. 
Despesas de Depreciação. 
Receita de Comissões. 

 
O número de contas credoras é de: 

 
a) três. 
b) quatro. 
c) cinco. 
d) seis. 

 
14. De acordo com os dados abaixo e sabendo-se que o Estoque Final de 

Mercadorias totaliza R$350.000,00, em 31.12.2010, o Resultado Líquido é de: 
 

Contas Valor 
Caixa R$ 80.000,00 
Capital Social R$ 50.000,00 
Compras de Mercadorias R$ 800.000,00 
Depreciação Acumulada R$ 65.000,00 
Despesas com Juros R$ 110.000,00 
Despesas Gerais R$ 150.000,00 
Duplicatas a Pagar R$ 355.000,00 
Duplicatas a Receber   R$ 140.000,00 
Estoque Inicial de Mercadorias   R$ 200.000,00 
Móveis e Utensílios R$ 70.000,00 
Receita com Juros R$ 80.000,00 
Receitas com Vendas  R$ 1.000.000,00 

  
a) R$170.000,00. 
b) R$240.000,00. 
c) R$350.000,00. 
d) R$390.000,00. 

 
15. Os gastos com fretes e seguros: 
 

a) quando incorridos pelo vendedor na entrega de mercadorias vendidas, 
devem ser classificados como custo de mercadorias vendidas. 

b) quando incorridos pelo vendedor na entrega de mercadorias vendidas, não 
alteram o resultado do período. 

c) quando incorridos pelo comprador na aquisição de mercadorias para 
revenda, devem ser classificados como custo de aquisição de mercadorias. 

d) quando incorridos pelo comprador na aquisição de mercadorias para 
revenda, devem ser classificados como despesas comerciais. 
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16. Os adiantamentos de clientes são registrados como: 
 

a) crédito em  conta de Receitas . 
b) crédito em conta de Passivo. 
c) débito em conta de Ativo. 
d) débito em conta de Passivo. 

 
17. A movimentação ocorrida nas contas de Reservas de Lucros em um 

determinado período é evidenciada na seguinte demonstração contábil: 
 

a) Balanço Patrimonial 
b) Demonstração dos Fluxos de Caixa 
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
d) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 

 
 
18. Uma sociedade empresária apresentou, no exercício de 2010, uma variação 

positiva no saldo de caixa e equivalentes de caixa no valor de R$18.000,00. 
Sabendo-se que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de 
R$28.000,00 e o caixa consumido pelas atividades de investimento foi de 
R$25.000,00, as atividades de financiamento: 

 
 
 

a) consumiram um caixa de R$15.000,00. 
b) consumiram um caixa de R$21.000,00. 
c) geraram um caixa de R$15.000,00. 
d) geraram um caixa de R$21.0000,00. 

 
 
 
19. Uma empresa que trabalha com um único tipo de mercadoria, com saldo inicial 

de estoques igual a zero, realizou, na ordem abaixo, as seguintes operações: 
 
 

 1ª) Compra de 20 unidades a R$30,00 cada. 

2ª) Compra de 20 unidades a R$35,00 cada. 

3ª) Venda de 30 unidades a R$55,00 cada. 

 
 

Tendo em vista que esta empresa adota o Método do Custo Médio Ponderado 
Móvel e desconsiderando a incidência de impostos, assinale a opção que 
apresenta o Custo das Mercadorias Vendidas. 

 
 

a) R$325,00. 
b) R$900,00. 
c) R$975,00. 
d) R$1.050,00. 
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20. No mês de fevereiro de 2010, a folha de pagamento de uma determinada 
indústria teve a seguinte composição: 

 
Salários dos funcionários 

Mão de Obra Direta da produção R$80.000,00 

Mão de Obra Indireta da produção R$30.000,00 

Pessoal de vendas R$28.000,00 

Pessoal de administração R$40.000,00 

  

Seguro de vida dos funcionários: 

Mão de Obra Direta R$1.200,00 

Mão de Obra Indireta R$500,00 

Pessoal de vendas  R$400,00 

Pessoal da administração R$600,00 

  

Contribuição previdenciária do mês: 

a) Devidas pelo empregador  

Mão de Obra Direta R$16.000,00 

Mão de Obra Indireta R$6.000,00 

Pessoal de vendas R$5.600,00 

Pessoal de administração R$8.000,00 

b) Devidas pelos empregados R$11.900,00 
 

Durante o mês, foram produzidas 500 unidades de produtos acabados. Com 
base nas informações disponíveis, assinale a opção que apresenta o custo 
total com a mão de obra no mês para cada unidade produzida. 

 
a) R$267,40. 
b) R$291,20. 
c) R$294,60. 
d) R$356,00. 

 
21. Uma determinada empresa fabrica aparelhos de telefone e tem um total de 

custos fixos de R$200.000,00 por mês; gastos com expedição de R$17.600,00 
por mês; e custos variáveis de R$100,00 por unidade produzida. No mês de 
março de 2010, o volume produzido e vendido foi de 1.500 aparelhos, por um 
preço líquido de impostos de R$270,00 para cada unidade. O Lucro Bruto da 
empresa no referido mês, tomando-se como base o Custeio por Absorção, foi 
de: 

 
 

a) R$37.400,00. 
b) R$55.000,00. 
c) R$205.000,00. 
d) R$255.000,00. 
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22. Uma indústria adquiriu 2.000 componentes eletrônicos para fabricação de seus 
produtos, pagando por eles R$6.600,00. O frete de R$800,00 constante em 
Conhecimento anexo à Nota Fiscal foi pago pelo vendedor. Na Nota Fiscal de 
compra, observa-se que compõem o valor pago de R$6.600,00 o valor de IPI 
no montante de R$600,00 e o valor de ICMS no montante de R$1.080,00, 
ambos recuperáveis. O custo unitário de aquisição de cada componente é: 

 
 

a) R$2,86. 
b) R$2,46. 
c) R$3,30. 
d) R$2,06. 

 
 
23. A valoração de estoques, pelo Custeio por Absorção, contempla: 
 
 

a) apenas os custos diretos de produção. 
b) apenas os custos fixos de produção. 
c) todos os custos de produção e de administração. 
d) todos os custos de produção.  

 
 
24. Os saldos das contas apresentados por uma determinada empresa, no mês de 

agosto de 2010, são: 
 
 
 

Itens Saldos 
 Comissões sobre vendas R$ 6.000,00. 

 Depreciação de máquinas de produção R$ 3.500,00. 

 Energia elétrica consumida na produção R$ 30.000,00. 

 Frete para entrega de produtos vendidos R$ 4.000,00. 

 Salários e encargos dos operários R$ 90.000,00. 

 Matéria-prima consumida na produção R$ 40.000,00. 

 Propaganda R$ 25.000,00. 

 Salários e encargos do pessoal administrativo R$ 110.000,00. 
 
 

Os valores dos custos e das despesas são, respectivamente, de: 
 
 

a) R$141.000,00 e R$167.500,00. 
b) R$145.000,00 e R$163.500,00. 
c) R$163.500,00 e R$145.000,00. 
d) R$167.500,00 e R$141.000,00. 
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25. Uma determinada empresa apresentou os seguintes dados referentes ao ano 
de 2010: 

 
- Estoque inicial igual a zero. 
- Produção anual de 500 unidades com venda de 400 unidades. 
- Custo Variável unitário de R$15,00. 
- Preço de Venda unitário de R$20,00. 
- Custo Fixo anual de R$2.000,00. 
- Despesas Fixas anuais de R$350,00. 
- Despesa Variável unitária de R$1,50 para cada unidade vendida. 

 
Sabendo-se que a empresa utiliza o Custeio por Absorção, o Lucro Bruto e o 
Lucro Líquido dela em 2010, em reais, são, respectivamente: 
 
 
a) Lucro Bruto de R$400,00 e Lucro Líquido de R$50,00. 
b) Lucro Bruto de R$2.000,00 e Lucro Líquido de R$1.050,00. 
c) Lucro Bruto de R$400,00 e Prejuízo de R$550,00. 
d) Lucro Bruto de R$ 2.000,00 e Prejuízo de R$950,00. 

 
26. Uma matéria-prima foi adquirida por R$3.000,00, incluídos nesse valor 

R$150,00 referentes a IPI e R$342,00 relativos a ICMS. O frete de R$306,00 
foi pago pelo vendedor, que enviou o material via aérea, mas a empresa 
compradora teve que arcar com o transporte entre o aeroporto e a fábrica, que 
custou R$204,00. Considerando-se que os impostos são recuperáveis, o valor 
registrado em estoques será: 

 
 

a) R$2.508,00. 
b) R$2.712,00. 
c) R$3.018,00. 
d) R$3.204,00. 

 
 
27. Uma empresa industrial aplicou no processo produtivo, no mês de agosto de 

2010, R$50.000,00 de matéria-prima, R$40.000,00 de mão de obra direta e 
R$30.000,00 de gastos gerais de fabricação. O saldo dos Estoques de 
Produtos em Elaboração, em 31.7.2010, era no valor de R$15.000,00 e, em 
31.8.2010, de R$20.000,00. 
 
O Custo dos Produtos Vendidos, no mês de agosto, foi de R$80.000,00 e não 
havia Estoque de Produtos Acabados em 31.7.2010. Com base nas 
informações, assinale a opção que apresenta o saldo final, em 31.8.2010, dos 
Estoques de Produtos Acabados. 

 
a) R$35.000,00. 
b) R$55.000,00. 
c) R$120.000,00. 
d) R$135.000,00. 
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28. Em relação às férias, assinale a opção CORRETA. 
 

a) A época da concessão das férias será a que melhor atenda aos interesses 
do empregador, sendo garantido ao empregado estudante, menor de 18 
anos, o direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. 
 

b) Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o 
empregado terá direito a férias de, no mínimo, 10 dias corridos, descontadas 
as faltas que o empregado teve durante o período aquisitivo. 
 

c) As férias serão concedidas por solicitação do empregado, em no máximo 
três períodos não inferiores a 10 dias, nos 12 meses subsequentes à data 
em que o empregado tiver adquirido o direito. O empregado estudante terá 
direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. 
 

d) Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, 
deixar o emprego e for readmitido dentro de 30 dias subsequentes à sua 
saída. 

 
 
 
29. Com relação à interpretação da legislação tributária, julgue os itens abaixo e, 

em seguida, assinale a opção CORRETA.  
 
 

I. Interpreta-se, literalmente, a legislação tributária que disponha sobre 
suspensão ou exclusão do crédito tributário.  
 

II. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à 
capitulação legal do fato, à natureza ou às circunstâncias materiais do 
fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, à autoria, 
imputabilidade, ou punibilidade, e à natureza da penalidade aplicável, ou 
à sua graduação. 
 

III. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para 
aplicar a legislação tributária utilizará nesta ordem: os Princípios Gerais 
de Direito Público, os Princípios Gerais de Direito Tributário e a Analogia. 

 
 

Estão CERTOS os itens: 
 
 

a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) I, II e III. 
d) II e III, apenas. 
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30. De acordo com a legislação trabalhista, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 
I. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada 

uma delas, personalidade jurídica própria, estiver sob a 
direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo 
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade 
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma 
das subordinadas. 

 
II. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento 

do empregador e o executado no domicílio do empregado, 
desde que esteja caracterizada a relação de emprego. 

 
III. Considera-se como “de serviço efetivo” o período em que o 

empregado esteja à disposição do empregador, aguardando 
ou executando ordens, salvo disposição especial 
expressamente consignada. 

 
 

A sequência CORRETA é: 
 
 

a) F, F, F. 
b) F, F, V. 
c) V, F, F. 
d) V, V, V. 

 
 
31. Com relação à legislação tributária, julgue os itens abaixo como Verdadeiros 

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

I. Qualquer tributo, uma vez instituído por Lei, pode ser modificado por 
Decreto, que são normas jurídicas elaboradas pelo Poder Executivo. 
 

II. Medidas Provisórias são editadas pelo Presidente da República. Caso o 
Congresso não aprecie a matéria em 60 dias, prorrogável por mais 60, 
fica convertida, automaticamente, em Lei. 

 

III. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.  
 
 

A sequência CORRETA é: 
 

a) F, F, V. 
b) F, V, F. 
c) F, V, V. 
d) V, V, F. 
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32. No que diz respeito ao parcelamento disposto no Código Tributário Nacional, 
assinale a opção CORRETA. 

 
 

a) O parcelamento afasta o cumprimento da obrigação acessória. 
b) O parcelamento constitui uma das modalidades de extinção dos créditos 

tributários prescritas pelo Código Tributário Nacional. 
c) O parcelamento é uma modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário. 
d) O parcelamento extingue o crédito tributário de forma fracionada e 

continuada, quando a legislação tributária não dispuser a respeito.  
 
 

33. Um capital de R$5.000,00 foi aplicado por cinco meses, rendendo durante o 
período juros de R$300,00. Em relação a essa operação, é CORRETO afirmar 
que a taxa de juros foi de:  

 
 

a)    6,0% a.a., considerando-se o método linear. 
b)    6,0% a.a., considerando-se o método exponencial. 
c) 14,4% a.a., considerando-se o método linear. 
d) 14,4% a.a., considerando-se o método exponencial. 

 
 
34. Uma empresa obteve, em 1º de março de 2010, um empréstimo de 

R$20.000,00 com juros compostos de 2% ao mês, o qual será pago de uma só 
vez após três meses. O valor da dívida e a despesa financeira registrada no 
mês de abril são, respectivamente: 

 
 
a) R$20.800,00 e R$400,00. 
b) R$20.808,00 e R$408,00. 
c) R$21.200,00 e R$400,00. 
d) R$21.224,16 e R$416,16. 

 
 
35. Determinado cliente decidiu substituir o contabilista responsável pela 

contabilidade de sua empresa. Uma vez ocorrida a mudança, é CORRETO 
afirmar que o profissional substituído: 

 
 

a) deixará de ser responsável a partir do momento em que são encaminhados 
ao cliente o último balancete, os documentos e os livros sob sua guarda. 

b) deverá informar ao profissional substituto os fatos que devem ser de seu 
conhecimento, para o bom exercício de suas funções. 

c) deverá informar ao profissional substituto somente os dados cadastrais 
necessários ao bom desempenho de suas novas atribuições. 

d) poderá, a seu critério, informar ao profissional substituto as informações 
necessárias ao bom desempenho de suas novas atribuições. 
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36. Um profissional da Contabilidade, devidamente inscrito no Conselho Regional 
de Contabilidade de sua jurisdição, foi selecionado para assumir a 
contabilidade de uma empresa em 19.1.2011. A empresa estava com as 
demonstrações contábeis, preparadas por outro profissional, prontas para 
publicação, faltando apenas a assinatura do contabilista responsável. O 
profissional recém contratado está em dúvida se pode assinar as referidas 
demonstrações contábeis, uma vez que não foi responsável pela sua 
elaboração. Entre as opções abaixo, assinale aquela que serve de apoio a 
decisão do contabilista. 

 
a) Considerando que o contabilista é responsável técnico, ele passa a ser 

responsável pela assinatura de todos os documentos contábeis 
independente de quem elaborou. 

b) No desempenho de suas funções, é vedado ao contabilista assinar 
documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio à sua 
orientação, supervisão e fiscalização.  

c) O profissional poderá assinar as peças contábeis preparadas por outrem, 
uma vez que conhece a idoneidade do colega que elaborou tais 
demonstrações contábeis, mesmo que não as tenha analisado. 

d) Uma vez que as demonstrações contábeis foram elaboradas por uma equipe 
de técnicos e foi auditada, o profissional poderá assinar as referidas 
demonstrações.  

 
37. Com base no Código de Ética Profissional do Contabilista, o proprietário de 

uma organização contábil que contrata um profissional não habilitado para 
desenvolver trabalhos de contabilidade: 

 
a) infringe o Código de Ética Profissional do Contabilista porque os 

compromissos assumidos perante o cliente não são passíveis de serem 
executados por terceiros. 

b) infringe o Código de Ética Profissional do Contabilista, já que o contratado 
não está habilitado ao exercício profissional. 

c) não infringe o Código de Ética Profissional do Contabilista desde que a 
responsabilidade pelos trabalhos efetuados seja, exclusivamente, do 
contabilista. 

d) não infringe o Código de Ética Profissional do Contabilista por ser item não 
regulamentado. 

 
 
38. O Código de Ética Profissional do Contabilista tem por objetivo fixar: 
 
 

a) a forma pela qual se devem conduzir os contabilistas quando do exercício 
profissional. 

b) a tabela de honorários do contabilista. 
c) as Normas e os Princípios de Contabilidade que orientem o exercício 

profissional. 
d) as prescrições de ordem constitucional necessárias ao exercício da 

profissão. 
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39. Com relação ao comportamento dos profissionais da Contabilidade, analise as 
situações hipotéticas apresentadas nos itens abaixo e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA. 

 
 

I. Um contabilista divulga em sua página na internet seus títulos, 
especializações, serviços oferecidos e trabalhos realizados. 

 
II. Um técnico em contabilidade encontra-se cursando o último semestre de 

graduação em Ciências Contábeis. Assim, resolve imprimir seus novos 
cartões de visita com a indicação de “Contador”, uma vez que em breve 
pertencerá a esta categoria. 

 
III. Um contabilista anunciou seus serviços no jornal do bairro, informando 

que os honorários cobrados obedecem sempre ao mesmo valor, 
independentemente do porte da empresa. 

 
 

De acordo com as três situações acima descritas, o comportamento do 
profissional da Contabilidade está em DESACORDO com os deveres descritos 
no Código de Ética Profissional do Contabilista nos itens: 

 
 

a) I e III, apenas. 
b) I, II e III. 
c) II e III, apenas. 
d) II, apenas. 

 
 
40. Um contabilista, em razão do enquadramento de empresa cliente em regime de 

tributação simplificado, resolve elaborar a escrituração contábil em regime de 
caixa. A atitude do contabilista: 
 
 
a) está em desacordo com os Princípios de Contabilidade e consiste em 

infração ao disposto no Código de Ética Profissional do Contabilista, 
qualquer que seja o porte da empresa. 
 

b) está em desacordo com os Princípios de Contabilidade, mas não consiste 
em infração ao disposto no Código de Ética Profissional do Contabilista, 
qualquer que seja o porte da empresa. 
 

c) não consiste em infração ao disposto no Código de Ética Profissional do 
Contabilista e está em conformidade com os Princípios de Contabilidade, 
caso a empresa em questão seja uma microempresa. 
 

d) não consiste em infração ao disposto no Código de Ética Profissional do 
Contabilista, mas está em desacordo com os Princípios de Contabilidade, 
caso a empresa em questão seja uma microempresa. 
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41. Refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes 
patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas, afirmando que 
a falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da 
informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Este enunciado 
refere-se à aplicação do Princípio: 

 
a) da Competência. 
b) da Oportunidade. 
c) da Prudência. 
d) do Registro pelo Valor Original. 

 

42. Sobre o Princípio da Competência, julgue os itens abaixo e, em seguida, 
assinale a opção CORRETA. 

 
I. Os efeitos das transações são registrados quando trazem algum impacto 

para o patrimônio da entidade, independente do seu impacto nas 
disponibilidades da empresa ou em outro elemento do Ativo ou do 
Passivo. 
 

II. O Princípio da Competência pressupõe que a receita realizada e as 
despesas, quando pagas, estão devidamente confrontadas. 

 
III. O lucro da empresa em um período, apurado segundo o Princípio da 

Competência, representa o aumento líquido nas disponibilidades da 
empresa neste período. 

 
Estão CERTOS os itens: 

 
a) II e III, apenas. 
b) I, II e III. 
c) I e II, apenas. 
d) I, apenas. 

 

43. Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 19.41 - Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC no. 
1.255/09, o conjunto completo das demonstrações contábeis exigidas é: 

 
 

a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido. 

b) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 

c) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

d) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração do 
Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas. 

Blog Momento de Estudar www.momentodeestudar.com.br

http://www.momentodeestudar.com.brwww.momentodeestudar.com.br


CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 
EXAME DE SUFICIÊNCIA 

Técnico em Contabilidade 

 22 

44. A respeito do Intangível, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 

 
I. Serão classificados no Intangível os direitos que tenham por objeto bens 

incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com 
essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. 
 

II. Um Intangível deve ser reconhecido, inicialmente, pelos benefícios 
econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo, os quais serão 
gerados em favor da entidade. 

 

III. Os benefícios econômicos futuros gerados por Intangível podem incluir a 
receita da venda de produtos ou serviços, redução de custos ou outros 
benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade. 

 
Estão CERTOS os itens: 

 
a) II e III, apenas. 
b) I, II e III. 
c) I e III, apenas. 
d) I e II, apenas. 

 
45. Conforme redação dada pela NBC T 19.41 – Contabilidade para Pequenas e 

Médias Empresas, pequenas e médias empresas são empresas que: 
 

a) são sociedades por ações de capital fechado com negociação de suas 
ações ou outros instrumentos patrimoniais ou de dívida no mercado e que 
possuam ativos em condição fiduciária perante um amplo grupo de terceiros. 
 

b) possuem instrumentos de dívida ou patrimoniais negociados em mercado de 
ações ou estiveram no processo de emissão de tais instrumentos para 
negociação em mercado aberto. 
 

c) possuem ativos em condição fiduciária perante um grupo amplo de terceiros 
como um de seus principais negócios. 
 

d) não têm obrigação pública de prestação de contas e elaboram 
demonstrações contábeis para fins gerais para usuários externos. 

 
46. Presume-se que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar 

em liquidação, nem reduzir materialmente a escala das suas operações; se tal 
intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis têm que ser 
preparadas numa base diferente e, nesse caso, tal base deverá ser divulgada. 

 
A afirmação acima tem por base o Princípio da: 

 
a) Relevância.  
b) Prudência. 
c) Oportunidade. 
d) Continuidade. 

Blog Momento de Estudar www.momentodeestudar.com.br

http://www.momentodeestudar.com.br


CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 
EXAME DE SUFICIÊNCIA 

Técnico em Contabilidade 

 23 

47. Relacione a situação descrita na primeira coluna com o procedimento a ser 
adotado na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção CORRETA.  

 
 
(1) Há obrigação presente que, 

provavelmente, requer uma 
saída de recursos. 

(  ) Nenhuma provisão é 
reconhecida, mas é exigida 
divulgação para o passivo 
contingente. 

(2) Há obrigação possível ou 
obrigação presente que pode 
requerer, mas provavelmente 
não irá requerer uma saída de 
recursos. 

(  ) Nenhuma provisão é 
reconhecida e nenhuma 
divulgação é exigida. 

(3) Há obrigação possível ou 
obrigação presente cuja 
probabilidade de uma saída de 
recursos é remota. 

(  ) A provisão é reconhecida e é 
exigida divulgação para a 
provisão. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) 1, 2, 3. 
b) 2, 1, 3. 
c) 1, 3, 2. 
d) 2, 3, 1. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 48, 49 e 50. 
 

Nós falamos mal, mas você pode fazer melhor 
Jerônimo Teixeira e Daniela Macedo 

 
 Mal amparado por escolas que evadem qualquer menção à análise sintática, o 
brasileiro nem sempre sabe buscar régua e compasso para disciplinar a língua que fala. O 
português é uma entidade dinâmica, continuamente alterada e enriquecida por novas 
gírias, expressões, palavras importadas. Mas essa fluidez não faz dela um território sem 
leis. As gramáticas normativas – como a Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo 
Bechara – cumprem um bom papel no esclarecimento de dúvidas sobre o que é ou não 
correto na escrita. A fala, porém, admite muitas construções que seriam aberrantes na 
página impressa. [...] O que é preciso é achar o equilíbrio, inclusive nas diferenças de 
registro: um adolescente não pode empregar com os avós os mesmos termos que utiliza 
nas baladas com sua turma. [...] 

Aí se chega a uma recomendação que todo cidadão vem ouvindo desde que se 
sentou pela primeira vez nos bancos da escola: ler é indispensável para quem quer se 
expressar bem. E ler inclui de Machado de Assis e Graciliano Ramos até um blog decente 
na internet (mas atenção: é preciso ler de tudo – não uma coisa ou outra). Ler mostra as 
infinitas possibilidades de expressão da língua, enriquece o vocabulário (e o bom 
vocabulário é o melhor amigo da precisão), ensina o leitor a organizar seu pensamento e 
ainda oferece a ele algo de valor inestimável: conteúdo. Ter coisas interessantes e 
pertinentes a dizer é o primeiro passo para falar ou escrever bem. 

(Veja. Editora Abril, ed. 2177 – ano 43 – nº 32, 11 de agosto de 2010. Com adaptações.) 
 

 
 
 
 
48. De acordo com o texto, 

 
 
a) a boa língua portuguesa é a que se expressa nos textos de Machado de 

Assis e Graciliano Ramos. 
b) a escrita é a reprodução da fala sob forma gráfica. 
c) a leitura variada é a chave para aperfeiçoar a expressão oral e escrita. 
d) as escolas ainda valorizam a análise sintática e as gramáticas normativas, 

para ensinar o brasileiro a falar e escrever bem. 
 
 
49. No texto, é INCORRETO substituir 

 
 
a) “essa fluidez” (linha 4) por essa fluência. 
b) “inclusive” (linha 8) por até mesmo. 
c) “o brasileiro nem sempre sabe buscar régua e compasso” (linhas 1 e 2) por 

o brasileiro nem sempre sabe buscar regras gramaticais. 
d) “você pode fazer melhor” (título) por você pode falar melhor. 
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50. Identifique a descrição gramatical INCORRETA para o uso dos sinais de 
pontuação. 
 

a) Em “(mas atenção: é preciso ler de tudo – não uma coisa ou outra)” (linha 
14), os parênteses assinalam um isolamento sintático e semântico dentro do 
enunciado.  

b) Em “ainda oferece a ele algo de valor inestimável: conteúdo.” (linha 17), os 
dois pontos apresentam uma explicação para o que se disse anteriormente.  

c) Em “As gramáticas normativas – como a Moderna Gramática Portuguesa, 
de Evanildo Bechara – cumprem um bom papel no esclarecimento de 
dúvidas” (linhas 5 e 6), os travessões assinalam uma intercalação. 

d) Em “novas gírias, expressões, palavras importadas” (linhas 3 e 4), a vírgula 
indica a omissão das formas verbais.  
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Esta página não deverá ser destacada 
RASCUNHO 
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 A B C D 

.01.   

.02.  A B C D 

.03.  A B C D 

.04.  A B C D 

.05.  A B C D 

.06.  A B C D 

.07.  A B C D 

.08.  A B C D 

.09.  A B C D 

.10.  A B C D 

.11.  A B C D 

.12.  A B C D 

.13.  A B C D 

.14.  A B C D 

.15.  A B C D 

.16.  A B C D 

.17.  A B C D 

.18.  A B C D 

.19.  A B C D 

.20.  A B C D 

.21.  A B C D 

.22.  A B C D 

.23.  A B C D 

.24.  A B C D 

25.  A B C D 
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.27.  A B C D 
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.30.  A B C D 
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.39.  A B C D 

.40.  A B C D 

.41.  A B C D 

.42.  A B C D 

.43.  A B C D 

.44.  A B C D 

.45.  A B C D 

.46.  A B C D 

.47.  A B C D 

.48.  A B C D 

.49.  A B C D 

.50.  A B C 

RASCUNHO DO GABARITO 
ESTA PÁGINA PODERÁ SER DESTACADA 
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CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 
Questão  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  

 
Resposta  
ANULADA 

C  
C  
D  
C  
B  
A  
B  
D  
C  
B  
A  
A  
A  
C  
B  
C  
C  
C  
A  
B  
B  
D  
C  
C  

 
Questão  

26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  

 
Resposta  

B  
A  
A  
A  
D  
A  
C  
C  
B  
B  
B  
B  
A  
C  
A  
B  
D  
D  
C  
D  
D  
D  
C  
A  
D  

Disponibilizado em 4 de abril de 2011  

Blog Momento de Estudar www.momentodeestudar.com.br

http://www.momentodeestudar.com.br

