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EXAME DE SUFICIÊNCIA – 1ª Edição 2013 

Edital N.o 01/2013 
 

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 Bacharel em Ciências Contábeis. 

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 4 

(quatro) opções. 

 

 

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 sociedade empresária, composta por dois sócios, iniciou suas atividades 
em 1º.3.2013, com as seguintes informações: 

 
 O contrato social estabelece que cada sócio integralizará R$50.000,00, até 

31.12 do corrente ano.  
 Em 15.3.2013, ambos os sócios integralizaram R$30.000,00, cada um.  
 O sócio A integralizou a sua parcela de capital em dinheiro, por meio de 

depósito, diretamente na conta bancária da empresa.  
 O sócio B integralizou com uma sala comercial e mercadorias para revenda, 

nos valores de R$25.000,00 e R$5.000,00, respectivamente. 
 
 
Assinale a opção que apresenta os lançamentos para contabilização 
destes fatos. 
 
 

a)  DÉBITO Capital Social R$60.000,00 
 CRÉDITO Caixa R$30.000,00 
 CRÉDITO Ativo Imobilizado R$25.000,00 
 CRÉDITO Mercadorias para Revenda R$5.000,00 

 
 

b)  DÉBITO Bancos conta Movimento R$30.000,00 
 CRÉDITO Capital a Integralizar R$30.000,00 
    
 DÉBITO Ativo Imobilizado R$25.000,00 
 DÉBITO Mercadorias para Revenda R$5.000,00 
 CRÉDITO Capital a Integralizar R$30.000,00 

 
 

c)  DÉBITO Capital Social R$100.000,00 
 CRÉDITO Capital a Integralizar R$40.000,00 
 CRÉDITO Caixa R$30.000,00 
 CRÉDITO Ativo Imobilizado R$25.000,00 
 CRÉDITO Mercadorias para Revenda R$5.000,00 

 
 

d)  DÉBITO Capital a Integralizar R$100.000,00 
 CRÉDITO Capital Subscrito Sócio A R$50.000,00 
 CRÉDITO Capital Subscrito Sócio B R$50.000,00 
    
 DÉBITO Bancos conta Movimento R$30.000,00 
 CRÉDITO Capital a Integralizar R$30.000,00 
    
 DÉBITO Ativo Imobilizado R$25.000,00 
 DÉBITO Mercadorias para Revenda R$5.000,00 
 CRÉDITO Capital a Integralizar R$30.000,00 
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2. Relacione os grupos do Ativo descritos, na primeira coluna, com as suas 
respectivas propriedades, na segunda coluna, e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA.  

 
(1) Ativo Circulante (  ) Ativos mantidos para uso na produção ou 

fornecimento de mercadorias ou serviços, para 
aluguel a outros ou para fins administrativos, e 
que se espera utilizar por mais de um período. 

(2) Investimentos (  ) Ativos que serão realizados, vendidos ou 
consumidos no decurso normal do ciclo 
operacional da entidade, mantidos essencialmente 
com o propósito de ser negociado.  

(3) Imobilizado (  ) Ativos não monetários, sem substância física, 
identificáveis, controlados e geradores de 
benefícios econômicos futuros, tais como: projeto 
e implantação de novos processos ou sistemas. 

(4) Intangível (  ) Ativos mantidos para obtenção de rendas ou para 
valorização do capital ou para ambas, tais como: 
terrenos mantidos para valorização de capital a 
longo prazo e não para venda a curto prazo no 
curso ordinário dos negócios. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) 1, 2, 3, 4. 
b) 1, 3, 2, 4. 
c) 3, 1, 4, 2.  
d) 3, 4, 1, 2. 
 
 
 
 
3. Uma sociedade empresária apresenta os seguintes dados para a contabilização 

da folha de pagamento, que será paga até o quinto dia útil do mês subsequente: 
 
 Remuneração bruta dos funcionários R$175.000,00. 
 Remuneração líquida dos funcionários R$158.800,00. 
 INSS – Contribuição Previdenciária Retida dos Funcionários R$16.200,00. 
 INSS – Contribuição Previdenciária Patronal R$38.700,00.  
 
 
A contabilização da folha de pagamento, considerando apenas os dados 
acima, resultará em um aumento no Passivo Circulante de: 
 

a) R$175.000,00. 
b) R$191.200,00. 
c) R$213.700,00. 
d) R$229.900,00. 
 
 

Blog Momento de Estudar www.momentodeestudar.com.br

http://www.momentodeestudar.com.br


EXAME DE SUFICIÊNCIA 
 

Bacharel em Ciências Contábeis 

 

 9 

4. Com os saldos das contas de resultado apresentados abaixo, elabore a 
Demonstração de Resultado. 

 
 Custo das Mercadorias Vendidas R$78.530,00 
 Despesa com Tributos Sobre o Lucro R$17.577,00 
 Despesas Administrativas R$13.740,00 
 Despesas com Vendas R$43.510,00 
 Despesas Financeiras R$3.720,00 
 Despesas Gerais R$21.820,00 
 ICMS Incidente Sobre Vendas R$16.450,00 
 Outras Despesas Operacionais R$2.120,00 
 Receita Bruta de Vendas R$235.000,00 
 Receita de Equivalência Patrimonial R$3.450,00 
 Receitas Financeiras R$1.780,00 
 Vendas Canceladas R$1.750,00 

 
 

Com base na Demonstração de Resultados elaborada, assinale a opção 
CORRETA. 

 
 
a) O Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro é de R$58.590,00. 
b) O Resultado Líquido do Período é de R$37.563,00. 
c) O valor da Receita Líquida de Vendas é de R$220.250,00. 
d) O valor do Lucro Bruto é de R$156.470,00. 
 
 
5. Uma sociedade empresária fez as seguintes aquisições de mercadorias para 

revenda no mês de dezembro de 2012: 
 

 
Datas das aquisições 

10.12.2012 19.12.2012 
Valor total da Nota Fiscal de compra R$1.440,00 R$4.340,00 
Tributos recuperáveis, incluídos no total da Nota Fiscal R$240,00 R$720,00 
Frete pago pela empresa compradora R$150,00 R$200,00 
Quantidade adquirida 100 unidades 400 unidades 

 
No final do mês de novembro, o saldo de mercadorias em estoque era igual a 
R$1.900,00, correspondente a 200 unidades. A única venda efetuada no mês de 
dezembro ocorreu no dia 27.12.2012, quando foram vendidas 400 unidades. 
 
 
Considerando que a empresa utiliza o Método da Média Ponderada para 
avaliação de seus estoques, o custo da mercadoria vendida no mês de 
dezembro de 2012, foi de: 

 
a) R$4.136,00. 
b) R$4.040,00. 
c) R$3.856,00. 
d) R$3.840,00. 
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6. Analise os eventos descritos a seguir, em relação ao impacto líquido provocado 
no Ativo Total de uma sociedade empresária e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 

 
Evento Descrição 

A Aquisição de mercadorias à vista. 
B Pagamento a fornecedor. 
C Aquisição de veículo a prazo. 
D Pagamento, em janeiro, do aluguel relativo ao mês de dezembro. 
E Depósito realizado com recursos da própria sociedade empresária, 

em sua conta corrente bancária. 
F Registro de depreciação do veículo. 
G Aumento de capital com incorporação de reservas de lucros. 
H Venda de mercadoria a prazo, com lucro. 

 
Em relação ao impacto líquido provocado no Ativo Total, é CORRETO 
afirmar que: 

 
a) Apenas os eventos A e G provocam um aumento no Ativo Total. 
b) Apenas os eventos B e F provocam uma redução no Ativo Total. 
c) Apenas os eventos C e H provocam um aumento no Ativo Total. 
d) Apenas os eventos D e E provocam uma redução no Ativo Total. 
 
 
 
7. Uma sociedade apresentou a composição dos seguintes saldos de um item do 

Ativo Imobilizado em 30.11.2012: 
 

Veículos R$200.000,00 
(-) Depreciação Acumulada (R$15.000,00) 
(-) Perda por Desvalorização (R$30.000,00) 
Saldo em 30.11.2012 R$155.000,00 

 
No mês de dezembro de 2012, a empresa vendeu este item, a prazo, por 
R$176.000,00, para recebimento em uma única parcela, com vencimento em 15 
meses e com juros embutidos na transação de 10% no mesmo período. 
 
 
Desconsiderando a incidência de tributo sobre esta transação, o 
lançamento da venda e baixa do item provocará um impacto líquido nas 
contas de resultado de: 
 
 

a) R$5.000,00, positivo. 
b) R$9.000,00, negativo. 
c) R$21.000,00, positivo. 
d) R$25.000,00, negativo. 
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8. Uma sociedade empresária apresentava, em 31.12.2012, os seguintes saldos, 
antes da apuração do resultado do período: 

 

Contas 
Saldos 

Devedores 
Saldos 

Credores 
Ágio Pago na Aquisição de Investimentos Avaliados 
pelo Método da Equivalência Patrimonial R$46.800,00 

 Caixa R$12.400,00 
 Capital a Integralizar R$30.000,00 
 Capital Subscrito 

 
R$250.000,00 

COFINS a Recuperar R$3.000,00 
 Custo das Mercadorias Vendidas R$504.000,00 
 Depreciação Acumulada de Imóveis de Uso 

 
R$44.400,00 

Despesas Administrativas R$33.600,00 
 Despesas com Tributos Incidentes Sobre as Vendas R$96.000,00 
 Despesas com Tributos Incidentes Sobre o Lucro R$36.000,00 
 Despesas Financeiras R$40.800,00 
 Despesas Pagas Antecipadamente a Apropriar R$14.400,00 
 Duplicatas a Receber com Vencimento em 2013 R$196.800,00 
 Duplicatas a Receber com Vencimento em 2014 R$72.000,00 
 Duplicatas Descontadas 

 
R$31.200,00 

Estoque de Mercadorias R$103.200,00 
 Financiamentos Bancários 

 
R$112.800,00 

Fornecedores 
 

R$50.400,00 
ICMS a Recolher 

 
R$15.600,00 

Imóveis de Uso R$114.000,00 
 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 

 
R$36.000,00 

Investimentos Avaliados pelo Método da 
Equivalência Patrimonial  R$86.400,00 

 PIS a Recuperar R$600,00 
 Receita com Venda de Mercadorias 

 
R$840.000,00 

Reservas de Lucros 
 

R$9.600,00 
Total R$1.390.000,00 R$1.390.000,00 

 
 

Considerando que nenhum dividendo será distribuído no período, no 
Balanço Patrimonial em 31.12.2012, o Patrimônio Líquido é igual a: 

 
 
a) R$312.400,00. 
b) R$344.800,00. 
c) R$359.200,00. 
d) R$389.200,00. 
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9. Uma sociedade empresária apresentava, ao final do ano de 2012, as seguintes 
movimentações de contas patrimoniais e de resultado para a elaboração da 
Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente do 
período: 

 

Contas Patrimoniais e de Resultado Movimentação 
Natureza da 

Movimentação 
Ajustes de Avaliação Patrimonial de Instrumentos 
Financeiros Classificados como Disponíveis para 
Venda R$18.000,00 Credora 
Custo dos Produtos Vendidos  R$270.000,00 Devedora 
Despesas Administrativas  R$42.000,00 Devedora 
Despesas com Vendas  R$60.000,00 Devedora 
Despesas Financeiras  R$48.000,00 Devedora 
Equivalência Patrimonial sobre Resultados 
Abrangentes de Coligadas  R$15.000,00 Credora 
Receita de Equivalência Patrimonial  R$25.000,00 Credora 
Receita com Vendas de Produtos R$600.000,00 Credora 
Receitas Financeiras  R$36.000,00 Credora 
Tributos sobre Ajustes de Instrumentos Financeiros 
classificados como Disponíveis para Venda R$6.000,00 Devedora 
Tributos sobre o Lucro  R$55.000,00 Devedora 
Tributos sobre Vendas  R$96.000,00 Devedora 

 
Na Demonstração do Resultado do período, o Lucro Líquido é igual a: 

 
a) R$84.000,00. 
b) R$90.000,00. 
c) R$105.000,00. 
d) R$117.000,00. 
 
10. De acordo com a NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes, analise os requisitos abaixo em relação ao reconhecimento de 
uma provisão. 
 

I.  Uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma 
obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de evento 
passado. 

II.  Uma provisão deve ser reconhecida quando seja provável, que será 
necessária, uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação. 

III.  Uma provisão deve ser reconhecida quando possa ser feita uma 
estimativa confiável do valor da obrigação. 

 
São requisitos necessários para o reconhecimento de uma provisão o(s) 
item(ns): 

 
a) I e II, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) III, apenas.  
d) I, II e III. 
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11. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados para elaboração da 
Demonstração dos Fluxos de Caixa: 
 

 
Saldo 

Anterior Débito Crédito Saldo Atual 
Caixa e Equivalentes de Caixa R$10.000,00 R$230.000,00 R$200.000,00 R$40.000,00 
Contas a Receber R$30.000,00 R$340.000,00 R$280.000,00 R$90.000,00 
Estoque R$20.000,00 R$80.000,00 R$60.000,00 R$40.000,00 
Investimentos R$290.000,00 R$70.000,00  R$360.000,00 
Imobilizado R$50.000,00 R$35.000,00 R$7.000,00 R$78.000,00 
Total Ativo R$400.000,00 R$755.000,00 R$547.000,00 R$608.000,00 
     
Fornecedores R$40.000,00 R$85.000,00 R$80.000,00 R$35.000,00 
Contas a Pagar R$10.000,00 R$10.000,00 R$8.000,00 R$8.000,00 
Dividendos Obrigatórios a 
Pagar   R$15.000,00 R$15.000,00 
Financiamentos – Longo Prazo   R$110.000,00 R$110.000,00 
Capital Social R$350.000,00  R$90.000,00 R$440.000,00 
Lucro do Exercício Corrente  R$15.000,00 R$15.000,00 R$0,00 
Total Passivo e Patrimônio 
Líquido R$400.000,00 R$110.000,00 R$318.000,00 R$608.000,00 

 
 
Dados adicionais: 
 
 A variação em Contas a Receber decorreu de vendas a prazo e 

recebimentos. 
 Os investimentos são avaliados pelo método de custo. 
 A variação no imobilizado no período decorreu de aquisições e depreciação. 
 O financiamento foi contratado no último dia do período. 

 
 

Considerando os dados fornecidos, o Caixa Consumido nas Atividades 
Operacionais, apurado na Demonstração dos Fluxos de Caixa, é de: 
 
 

a) R$10.000,00. 
b) R$65.000,00. 
c) R$72.000,00. 
d) R$100.000,00. 
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12. Uma sociedade empresária é constituída com um capital de R$100.000,00, 
totalmente integralizado em dinheiro. Após a constituição, a empresa realizou as 
seguintes transações: 

 
 Aquisição de mercadorias por R$50.000,00, neste valor incluído o valor de 

R$6.000,00, relativo ao ICMS recuperável. 
 Venda das mercadorias por R$90.000,00, neste valor incluído ICMS, no valor 

de R$15.300,00. 
 Despesas com energia do período, no valor de R$900,00. 
 PIS e COFINS incidentes sobre vendas, no valor de R$3.285,00. 
 Despesa com aluguéis, no valor de R$1.000,00. 
 Despesas com salários e FGTS, no valor de R$2.000,00. 
 Despesa com INSS, no valor de R$400,00. 
 O lucro foi destinado como se segue: 

5% para reserva legal; 
40% para dividendos obrigatórios; e 
55% para lucros para deliberação da assembleia. 

 
Na Demonstração do Valor Adicionado, o Valor Adicionado Total a 
Distribuir, é de: 
 

a) R$45.100,00. 
b) R$44.100,00. 
c) R$39.100,00. 
d) R$38.100,00. 

 
 
 
13. Uma sociedade empresária possuía, em 1º.1.2012, os seguintes saldos em suas 

contas patrimoniais: 
 

 Capital Subscrito R$100.000,00 
 Capital a Integralizar R$40.000,00 
 Reserva Legal R$1.800,00 
 Reserva para Contingências R$4.320,00 

 
Durante o ano de 2012 ocorreram as seguintes movimentações: 
 
 Integralização de capital no valor de R$15.000,00. 
 Lucro apurado no exercício no valor de R$45.000,00. 
 
Do resultado do período, 5% foi destinado à Reserva Legal, 12% à Reserva para 
Contingências e o restante para Dividendos a Pagar. 

 
O valor total do Patrimônio Líquido ao final do ano de 2012 é: 
 

a) R$68.770,00. 
b) R$88.770,00. 
c) R$126.120,00. 
d) R$128.770,00. 
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14. Relacione o tipo de Prática Contábil, adotado por uma determinada Sociedade 
Anônima, descrito na primeira coluna, com a respectiva nota apresentada no 
conjunto das Notas Explicativas, na segunda coluna e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA. 
 
(1) Práticas contábeis em 

relação ao Imobilizado 
(    ) São registrados pelos valores originais de 

captação, atualizados monetariamente 
pelos indexadores pactuados 
contratualmente com os credores, 
acrescidos de juros apropriados até a 
data dos balanços. 

    
(2) Práticas contábeis em 

relação aos 
Investimentos 

(    ) Caso existam evidências claras de que os 
ativos estão registrados por valor não 
recuperável no futuro, a entidade deverá 
imediatamente reconhecer a 
desvalorização, por meio da constituição 
de provisão para perdas. 
Anualmente ou quando houver indicação 
que uma perda foi sofrida, a companhia 
realiza o teste de recuperabilidade dos 
saldos contábeis desses, a fim de 
determinar se estes ativos sofreram 
perdas por “impairment” em observância 
à NBC TG 01 – Redução ao Valor 
Recuperável do Ativo. 

    
(3) Práticas contábeis em 

relação aos 
Empréstimos e 
Financiamentos 

(    ) Nas controladas, são avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial. 

 
 

A sequência CORRETA é: 
 
 
a) 1, 2, 3. 
b) 2, 1, 3. 
c) 3, 2, 1. 
d) 3, 1, 2. 
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15. Uma sociedade empresária, controlada por um grupo empresarial sediado em 
Portugal, iniciou suas atividades no Brasil em 1º.1.2012. Na mesma data, o 
capital social foi totalmente integralizado. Em 31.12.2012, foram apresentadas 
as seguintes demonstrações, em Reais, que é a moeda funcional da entidade:  

 
Balanço Patrimonial 

Período de 1º.1.2012 a 31.12.2012 (Em R$ mil) 
ATIVO R$28.000.  PASSIVO  R$28.000. 
Ativo Circulante R$12.000.  Passivo Circulante R$18.000. 

Contas a Receber R$4.000.  Contas a Pagar R$18.000. 
Estoque R$8.000.     

    Patrimônio Líquido R$10.000. 
Ativo Não Circulante R$16.000.  Capital Social R$12.000. 

Imobilizado R$16.000.  Prejuízo Acumulado (R$2.000.) 
 

Demonstração do Resultado  
31 de dezembro de 2012 (Em R$ mil) 

Receita Líquida de Vendas R$60.000. 
Custo das Mercadorias Vendidas (R$40.000.) 
Lucro Bruto R$20.000. 
(-) Despesas Gerais (R$22.000.) 
(=) Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro (R$2.000.) 
Tributos sobre o Lucro (R$0.) 
Prejuízo (R$2.000.) 

 
No ano de 2012, a cotação para cada Euro, €1,00, foi a seguinte:  
 
Cotações 
R$2,00 em 1º.1.2012 
R$3,00 em 31.12.2012 
R$2,50 cotação média no período 

 
A empresa utilizou a taxa de câmbio média para conversão das contas de 
resultado, uma vez que o resultado foi gerado uniformemente ao longo do ano e 
não ocorreram flutuações significativas na taxa de câmbio, ao longo do ano.  

 
 

Assinale a opção INCORRETA em relação às demonstrações contábeis 
convertidas para Euro (€): 

 
 
a) Na Demonstração de Resultado em Euros, a Receita Líquida de Vendas do 

Período corresponde a €20.000mil. 
b) Na Demonstração de Resultado em Euros, o Prejuízo do Período corresponde a 

€800mil. 
c) No Balanço Patrimonial em Euros, o Ativo Total soma €9.333mil. 
d) No Balanço Patrimonial em Euros, o Patrimônio Líquido soma €3.333mil. 
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16. Os valores a seguir foram extraídos dos registros contábeis de uma empresa 
industrial: 

 
 Matéria-prima consumida R$300.000,00 
 Mão de obra direta R$190.000,00 
 Mão de obra indireta R$65.000,00 
 Energia elétrica R$35.000,00 
 Seguro da fábrica R$6.000,00 
 Depreciação de máquinas R$18.500,00 
 Frete pago para transporte de produtos vendidos R$10.000,00 

 
 
Com base nos dados apresentados, calcule o valor do Custo de 
Transformação. 
 
 

a) R$555.000,00. 
b) R$490.000,00. 
c) R$324.500,00. 
d) R$314.500,00. 
 
 
 
 
 
17. Uma indústria apresentou, no mês de fevereiro de 2013, os seguintes custos de 

produção: 
 Matéria-Prima R$83.500,00 
 Mão de Obra Direta R$66.800,00 
 Custos Indiretos de Fabricação R$41.750,00 

 
Os saldos dos Estoques de Produtos em Elaboração eram: 
 

 Inicial R$25.050,00 
 Final R$33.400,00 

 
O Custo dos Produtos Vendidos, no mês de fevereiro, foi de R$133.600,00 e não 
havia Estoques de Produtos Acabados em 31.1.2013.  

 
 

Com base nos dados acima, o saldo de Estoques de Produtos Acabados, 
em 28.2.2013, é de:  

 
 
a) R$50.100,00. 
b) R$58.450,00. 
c) R$183.700,00. 
d) R$192.050,00. 
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18. Uma indústria de confecções tem sua produção dividida em três setores: corte, 
costura e acabamento. No setor de corte, um funcionário, com remuneração 
mensal de R$8.000,00, tem como única atividade a supervisão do corte de 50 
tipos de produto, executado por 10 funcionários.  
 
A remuneração do supervisor é um custo: 
 

a) direto, independentemente de o objeto do custeio ser o produto ou o setor. 
b) direto, se o objeto do custeio for o produto e indireto, se o objeto do custeio for o 

setor. 
c) indireto, independentemente de o objeto do custeio ser o produto ou o setor. 
d) indireto, se o objeto do custeio for o produto e direto, se o objeto do custeio for o 

setor. 
 
 
 
 
 
19. Uma empresa fabrica e vende os produtos A e B. Durante o mês de fevereiro de 

2013, o departamento fabril reportou para a contabilidade o seguinte relatório da 
produção: 

 
Itens de Custo Produto A Produto B Valor Total 
Matéria-prima consumida R$1.800,00 R$1.200,00 R$3.000,00 
Mão de obra direta R$1.000,00 R$1.000,00 R$2.000,00 
Unidades produzidas no período 4.000 12.000 16.000 
Custos indiretos de fabricação   R$10.000,00 

 
No referido mês, não havia saldos iniciais e finais de produtos em elaboração. 
 
A empresa utiliza, como base de rateio dos Custos Indiretos de Fabricação, o 
valor da matéria-prima consumida para cada produto. 
 
 
Com base nos dados acima, é CORRETO afirmar que o Custo Total do 
Produto A, no mês, é de: 
 
 

a) R$8.800,00. 
b) R$8.400,00. 
c) R$7.800,00. 
d) R$5.300,00. 
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20. O Ativo Imobilizado de uma determinada repartição pública estava assim 
constituído em 31.12.2011: 
 

Itens 
Custo de 
Aquisição Vida útil 

Valor 
Residual 

Depreciação 
Acumulada 

Veículos R$60.000,00  4 anos R$12.000,00  R$36.000,00  
Máquinas e 
Equipamentos R$150.000,00  10 anos R$20.000,00  R$39.000,00  
Móveis e Utensílios R$20.000,00  10 anos R$2.000,00  R$5.400,00  
Instalações R$150.000,00  15 anos R$15.000,00  R$27.000,00  
Total R$380.000,00    R$107.400,00 

 
No decorrer do ano de 2012, não houve novas aquisições e nem baixas e não 
foram alterados os critérios de vida útil e valor residual. 
 
 
Considerando as informações fornecidas, o valor contábil do Ativo 
Imobilizado apresentado no Balanço Patrimonial em 31.12.2012 é de: 
 

a) R$143.200,00.  
b) R$230.600,00.  
c) R$236.800,00. 
d) R$239.500,00. 
 
 
21. Em relação às variações patrimoniais no setor público, assinale a opção 

CORRETA: 
 
a) Variações patrimoniais decorrentes de transações em que a entidade do setor 

público responde como fiel depositária de valores de terceiros, e que afetam o 
seu patrimônio líquido. 

b) Variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos 
elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter 
compensatório, afetando, ou não, o seu resultado. 

c) Variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público, 
que alteram a composição dos elementos patrimoniais e aumentam ou 
diminuem o patrimônio líquido. 

d) Variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor 
público, que alteram a composição dos elementos patrimoniais, sem afetar o 
patrimônio líquido. 

 
 
22. Na Contabilidade de um Município, os saldos em espécie, provenientes de 

exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, serão 
demonstrados no: 
 

a) Fluxo de Caixa. 
b) Balanço Patrimonial. 
c) Balanço Financeiro. 
d) Balanço Compensado. 
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23. Uma sociedade empresária apresentou o Balanço Patrimonial dos anos de 2011 
e 2012. 

 
 2012 AV 2011 AV 

ATIVO R$128.400,00 100,00% R$113.000,00 100,00% 
ATIVO CIRCULANTE R$65.400,00 50,93% R$47.000,00 41,59% 
Caixa R$14.500,00 11,29% R$15.000,00 13,27% 
Duplicatas a Receber R$42.900,00 33,41% R$12.000,00 10,62% 
Estoques R$8.000,00 6,23% R$20.000,00 17,70% 
      
ATIVO NÃO CIRCULANTE R$63.000,00 49,08% R$66.000,00 58,41% 
Investimentos R$30.000,00 23,36% R$30.000,00 26,55% 
Imobilizado R$36.700,00 28,58% R$40.000,00 35,40% 
(-) Depreciação Acumulada (R$3.700,00) (2,88%) (R$4.000,00) (3,54%) 
     

 2012 AV 2011 AV 
PASSIVO R$128.400,00 100,00% R$113.000,00 100,00% 
PASSIVO CIRCULANTE R$26.900,00 20,95% R$23.000,00 20,35% 
Duplicatas a Pagar R$18.900,00 14,72% R$11.000,00 9,73% 
Impostos a Recolher R$8.000,00 6,23% R$12.000,00 10,62% 
      
PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$7.000,00 5,45% R$15.000,00 13,28% 
Títulos a Pagar R$7.000,00 5,45% R$15.000,00 13,28% 
      
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$94.500,00 73,60% R$75.000,00 66,37% 
Capital R$71.000,00 55,30% R$57.000,00 50,44% 
Reserva de Lucros R$23.500,00 18,30% R$18.000,00 15,93% 

 
Com base nos percentuais das análises verticais apresentados no Balanço 
Patrimonial acima, assinale a afirmativa CORRETA: 

 
a) ocorreu um aumento de 9,33 pontos percentuais, na participação relativa do Ativo 

Não Circulante sobre o Ativo Total do ano de 2011, para 2012. 
b) ocorreu um aumento de 9,34 pontos percentuais, na participação relativa do Ativo 

Circulante sobre o Ativo Total do ano de 2011, para 2012. 
c) ocorreu uma diminuição de 0,60 pontos percentuais, na participação relativa do 

Passivo Circulante sobre o Passivo Total do ano de 2011, para 2012. 
d) ocorreu uma diminuição de 7,23 pontos percentuais, na participação relativa do 

Patrimônio Líquido sobre o Passivo Total do ano de 2011, para 2012. 
 
 
24. Uma empresa fez uma aquisição de mercadorias. Após a aquisição, estas foram 

comercializadas depois de 8 dias em estoque. 

 A empresa concedeu ao cliente um prazo para pagamento de 23 dias. 
 O fornecedor concedeu à empresa um prazo de 15 dias para pagamento, 

contados a partir do momento do pedido. 
 

Considerando os dados, é CORRETO afirmar que: 
 
a) o Ciclo Operacional é de 43 dias. 
b) o Ciclo Operacional é de 23 dias. 
c) o Ciclo Financeiro é de 31 dias. 
d) o Ciclo Financeiro é de 11 dias.  
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25. Uma indústria fabrica um produto em série.  
 
Os seguintes Custos Padrão foram estabelecidos no mês de fevereiro de 2013: 
 

Item 

Quantidade 
consumida por 

unidade fabricada 

Preço por 
quantidade 
consumida 

Custo 
Padrão Total 

Materiais Diretos 
1,50 metros por 

unidade 
R$3,20 por 

metro 
R$4,80por 

unidade 
Mão de Obra 
Direta 

30 minutos por 
unidade 

R$8,00por hora 
R$4,00 por 

unidade 
Custos Indiretos 
de Fabricação 

 
R$3,20por 

unidade 
R$3,20 por 

unidade 
Custo Padrão 
Total 

  
R$12,00 por 

unidade 
 
 
Os seguintes resultados efetivos foram constatados no mês de fevereiro: 
 

Item 

Quantidade 
consumida por 

unidade fabricada 

Preço por 
quantidade 
consumida 

Custo 
Efetivo Total 

Materiais Diretos 
1,50 metros por 

unidade 
R$3,00 por 

metro 
R$4,50 por 

unidade 
Mão de Obra 
Direta 

45 minutos por 
unidade 

R$7,00 por 
hora 

R$5,25 por 
unidade 

Custos Indiretos 
de Fabricação 

 
R$3,20 por 

unidade 
R$3,20 por 

unidade 
Custo Efetivo 
Total 

  
R$12,95 por 

unidade 
 

Com base nos dados acima, julgue as afirmações como Verdadeira (V) ou 
Falsa (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.  

 
I.  A indústria apresentou uma variação positiva de R$0,95, por unidade, 

produzida em relação ao custo padrão. 
II.  A indústria apresentou uma variação positiva nos materiais diretos, 

decorrentes da redução do custo unitário dos materiais, em relação ao 
custo padrão. 

III.  A indústria apresentou uma variação negativa na mão de obra direta, em 
decorrência do aumento da quantidade de tempo consumido na 
fabricação do produto, apesar da variação no custo da mão de obra. 

 
A sequência CORRETA é: 

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

Blog Momento de Estudar www.momentodeestudar.com.br

http://www.momentodeestudar.com.br


EXAME DE SUFICIÊNCIA 
 

Bacharel em Ciências Contábeis 

 

 22 

26. Uma indústria apresentou R$77.000,00, de custos fixos totais, e R$176.000,00, 
de custos variáveis totais, tendo produzido e comercializado 1.100 unidades.  

 
Considerando que a margem de contribuição unitária é de R$145,00 e 
desconsiderando as despesas, é CORRETO afirmar que: 

 
a) o preço de venda é de R$305,00, pois a margem de contribuição considera 

apenas os itens variáveis.  
b) o preço de venda é de R$375,00, pois a margem de contribuição é calculada após 

considerar todos os itens de custos. 
c) se o preço de venda for de R$222,00, a empresa obterá um lucro líquido de 

R$167.200,00 no período. 
d) se o preço de venda for de R$321,00, a empresa obterá um lucro líquido de 

R$177.100,00 no período. 
 
 
 

27. De acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual, é condição necessária à 
caracterização de uma informação como relevante: 

 
a) apresentar  dados inéditos, não antecipados por outras fontes. 
b) privilegiar a essência sobre a forma, sem, no entanto, descuidar da característica 

qualitativa da prudência. 
c) ser capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos 

usuários. 
d) ser efetivamente utilizada por todos os usuários. 
 
 
 
28. De acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual, as características qualitativas se 

subdividem em características qualitativas fundamentais e características 
qualitativas de melhoria.  
 
 
NÃO é considerada característica qualitativa de melhoria: 

 
 

a) Comparabilidade. 
b) Compreensibilidade. 
c) Conservadorismo. 
d) Tempestividade. 
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29. De acordo com NBC TG 30 – Receitas, o reconhecimento da receita proveniente 
da venda de bens deve ser efetuado quando forem satisfeitas algumas 
condições. 

 
Analise as condições de reconhecimento de receitas abaixo e, em seguida, 
assinale a opção CORRETA. 

 
I.  A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios 

mais significativos inerentes à propriedade dos bens. 
II.  O valor da receita possa ser confiavelmente mensurado. 

III.  A entidade mantenha envolvimento continuado na gestão dos bens, 
vendidos em grau associado à propriedade, mesmo sem o efetivo 
controle de tais bens. 

IV.  As despesas incorridas ou a serem incorridas, referentes à transação, 
possam ser confiavelmente mensuradas. 

 
 
São condições para reconhecimento da receita da venda de bens, apenas 
o(s) item(ns): 
 
 

a) I, e III. 
b) I, II e IV. 
c) II e IV. 
d) III. 
 
 
 
30. Uma empresa firmou um contrato para construção de uma rodovia pública. O 

contrato deve ser reconhecido e mensurado no âmbito da ITG 01 – Contratos de 
Concessão.  
 
Esse contrato, estabelece que a empresa terá direito de cobrar pedágio dos 
usuários da rodovia nos vinte primeiros anos de funcionamento. A cobrança de 
pedágio é a única contraprestação a ser recebida pela empresa, como 
pagamento pela construção, operação e manutenção da rodovia.  
 
A empresa não fez pagamentos ao poder concedente para ter direito à 
concessão. Após 20 anos, a operação da rodovia será devolvida ao poder 
concedente. 

 
No caso descrito, a receita relativa à construção da rodovia deverá ser 
registrada: 
 

a) Pelo custo de construção, em contrapartida com uma conta de ativo intangível. 
b) Pelo custo de construção, em contrapartida com uma conta de ativo financeiro. 
c) Pelo valor justo, em contrapartida com uma conta de ativo financeiro. 
d) Pelo valor justo, em contrapartida com uma conta de ativo intangível. 
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31. Uma sociedade empresária reconhece uma provisão para garantias concedidas 
aos clientes, no mesmo período em que são registradas as vendas. Apesar de 
não ser possível prever o valor exato a ser gasto no futuro, com cada cliente, a 
provisão é constituída e o valor da provisão é calculado com base nas melhores 
estimativas disponíveis, e em bases confiáveis.  

 
Justificam o procedimento adotado pela empresa os Princípios: 
 

a) da Relevância e do Registro pelo Valor Original. 
b) da Prudência e do Custo Histórico. 
c) da Oportunidade e da Competência. 
d) da Continuidade e da Objetividade. 
 
 
32. Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina, no dia 14.6.2012, por 

R$190.000,00. Para deixar a máquina em condições de produzir, arcou ainda 
com gastos de R$12.000,00 referentes à instalação, concluída em 31.7.2012. 
Em 1º.8.2012, a máquina estava em condições de funcionamento e, em 
1º.10.2012, começou a ser utilizada na produção. A empresa estima que a vida 
útil da máquina é de oito anos e utilizará o método das quotas constantes para 
cálculo da depreciação. O valor residual estimado para a máquina é de 
R$10.000,00.  

 
De acordo com a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, ao final do ano de 2012, o 
saldo da conta Depreciação Acumulada relativo à máquina será de: 

 
a) R$5.625,00. 
b) R$6.000,00. 
c) R$9.375,00. 
d) R$10.000,00. 
 
 
33. Uma sociedade empresária adquiriu, em 16.11.2012, mercadorias de um 

fornecedor estrangeiro por US$100,000.00 para pagamento no prazo de 90 dias.  
A moeda funcional da entidade é o Real.  
 
A cotação do dólar era de R$2,25, em 16.11.2012, e de R$2,42, em 31.12.2012. 
Até o encerramento do balanço, as mercadorias permaneciam em estoque, e o 
saldo de fornecedores permanecia em aberto. 
 
Considerando o que determina a NBC TG 02 – Efeitos das Mudanças nas 
Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis, em 
31.12.2012, os saldos de Estoque de Mercadorias e Fornecedores no 
Balanço Patrimonial eram, respectivamente: 
 
 

a) R$225.000,00 e R$225.000,00. 
b) R$225.000,00 e R$242.000,00. 
c) R$242.000,00 e R$225.000,00. 
d) R$242.000,00 e R$242.000,00. 
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34. A sociedade limitada pode ser administrada por uma ou mais pessoas, 
designadas em contrato ou em ato separado, podendo ser elas sócias ou não.  

 
A permissão para administrar a sociedade, por administradores não-
sócios, depende da aprovação: 

 
 

a) de, no mínimo, 2/3 dos sócios, independentemente da integralização do capital 
social. 

b) de, no mínimo, 2/3 dos sócios, quando o capital social não tiver sido integralizado. 
c) unânime dos sócios, independentemente da integralização do capital social. 
d) unânime dos sócios, quando o capital não tiver sido 100% integralizado, e de 2/3 

deles, no mínimo, após a integralização. 
 
 
 
35. O Código Tributário Nacional institui as normas gerais de direito tributário, que 

são exigidas pela Constituição brasileira e regula as normas gerais de direito 
tributário, aplicáveis à todos os entes da federação. 

 
Relacione os termos referentes à obrigação, na primeira coluna, com a 
respectiva descrição, na segunda coluna, e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA.  
 
(1) Obrigação Acessória (    ) Imposto de Renda apurado sobre o lucro 

auferido pela empresa e Imposto sobre 
Produtos Industrializados incidente sobre a 
venda de produtos. 

(2) Fato Gerador (    ) Emissão de nota fiscal e entrega da 
declaração do Imposto de Renda. 

(3) Obrigação Principal (    ) Venda de produtos base de cálculo do 
Imposto sobre Produtos Industrializados. 

(4) Sujeito ativo (    ) Empresa obrigada ao pagamento do tributo. 
(5) Sujeito passivo (    ) Pessoa jurídica de direito público, titular da 

competência para exigir o cumprimento da 
obrigação tributária. 

 
 

A sequência CORRETA é: 
 
 
a) 2, 1, 3, 4, 5. 
b) 2, 3, 1, 5, 4. 
c) 3, 1, 2, 5, 4. 
d) 3, 2, 1, 4, 5. 
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36. Uma sociedade empresária está contratando um novo funcionário, que tem 17 
anos de idade.  
 
De acordo com o que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, sobre o trabalho do menor, assinale a opção CORRETA a respeito da 
relação de trabalho entre as partes. 

 
 
a) A duração normal diária do trabalho do menor poderá ser prorrogada por duas ou 

mais horas diárias, a critério do empregador, desde que seja pago um acréscimo 
de 20% sobre a hora normal. 

b) Entre dois períodos de trabalho contínuo do menor, é permitido um intervalo de 
repouso de 10 horas, observado o intervalo mínimo de 8 horas. 

c) O menor de dezoito anos não poderá trabalhar no período compreendido entre às 
22h e às 5h. 

d) Os recibos legais pelo pagamento de salários deverão ser obrigatoriamente 
firmados pelo menor, em conjunto com seus representantes legais, sob pena de 
nulidade. 

 
 
 
37. De acordo a NBC TP 01 – Perícia Contábil, o laudo pericial contábil é uma: 

 
a) indagação e busca de informações, mediante conhecimento do objeto da perícia, 

solicitada nos autos. 
b) investigação e  pesquisa sobre o que está oculto por quaisquer circunstância nos 

autos. 
c) peça escrita, na qual o perito contador assistente deve registrar, de forma 

abrangente, o conteúdo da perícia e generalizar os aspectos e as minudências 
que envolvam a demanda. 

d) peça escrita, na qual o perito contador deve registrar, de forma abrangente, o 
conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam 
a demanda. 
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38. O profissional X, contador habilitado, responsável pela contabilidade da empresa 
Z por vários anos, tendo rescindido seu contrato de trabalho, em dezembro de 
2005, vem realizando, após esta data, perícias contábeis judiciais.  
 
Em fevereiro de 2012, foi nomeado para trabalhar como perito contador em um 
processo judicial em que figura, em uma das partes, a empresa Z. Os trabalhos, 
a serem executados, correspondem ao ano de 2009 e referem-se à apuração de 
haveres. 

 
Diante deste fato e tratando-se exclusivamente do impedimento legal ele 
deve: 

 
a) Encaminhar ao juízo competente, petição no prazo legal, concordando com sua 

nomeação, não havendo impedimento legal, uma vez que já se passaram mais de 
2 anos da rescisão contratual. 

b) Encaminhar ao juízo competente, petição no prazo legal, declinando sua 
indicação por ter sido funcionário da empresa Z, julgando-se suspeito para 
execução do trabalho a que foi nomeado. 

c) Encaminhar ao juízo competente, petição no prazo legal, justificando seu 
impedimento legal, por ter exercido cargo ou função incompatível com a atividade 
de perito contador. 

d) Encaminhar ao juízo competente, petição no prazo legal, justificando seu 
impedimento legal, pelo motivo de a matéria em litígio não ser de sua 
especialidade. 

 
 
 
 
39. O Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras 

de uma empresa apresentou o seguinte parágrafo: 
 

Conforme descrito na nota explicativa 2.1, as demonstrações financeiras 
individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. No caso da Empresa, essas práticas diferem das IFRS, aplicáveis às 
demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação 
dos investimentos em controladas e associadas pelo método de equivalência 
patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa 
opinião não está ressalvada em função desse assunto. 

 
O texto apresentado pode ser identificado, de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas à Auditoria, como parágrafo de: 

 
a) Ênfase. 
b) Opinião com ressalva. 
c) Opinião. 
d) Outros assuntos. 
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40. O auditor, ao planejar a auditoria, exerce julgamento sobre a magnitude das 
distorções que são consideradas relevantes. 
 
Assinale a opção que NÃO constitui fator relevante nesse julgamento: 
 

a) Analisar a uniformidade dos procedimentos contábeis. 
b) Determinar a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais. 
c) Determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de avaliação do 

risco. 
d) Identificar e avaliar os riscos de distorções relevantes. 
 

 
 

41. Relacione as atividades da auditoria interna apresentados na primeira coluna 
com as suas funções descritas na segunda coluna e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA.  

 
(1) Monitoramento do  

controle interno 
(    ) A função de auditoria interna pode 

ajudar a organização mediante a 
identificação e avaliação das 
exposições significativas a riscos, e a 
contribuição para a melhoria da gestão 
de risco e dos sistemas de controles. 

(2) Exame das informações 
contábeis e operacionais 

(    ) A função de auditoria interna pode ser 
responsável por revisar a economia, 
eficiência e eficácia das atividades 
operacionais, incluindo as atividades 
não financeiras de uma entidade. 

(3) Revisão das  
atividades operacionais 

(    ) A função de auditoria interna pode 
receber responsabilidades específicas 
de revisão dos controles, 
monitoramento de sua operação e 
recomendação de melhoria nos 
mesmos. 

(4) Gestão de risco (    ) A função de auditoria interna pode ser 
responsável por revisar os meios 
usados para identificar, mensurar, 
classificar e reportar informações 
contábeis e operacionais e fazer 
indagações específicas sobre itens 
individuais, incluindo o teste detalhado 
de transações, saldos e 
procedimentos. 

 
A sequência CORRETA é: 
 

a) 1, 2, 3, 4. 
b) 2, 1, 4, 3. 
c) 3, 4, 2, 1. 
d) 4, 3, 1, 2. 
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42. Em uma ação judicial sobre lucros cessantes, o Perito Contador, nomeado pelo 
Juiz, ateve-se ao âmbito técnico e limitou-se aos quesitos propostos, ao elaborar 
o laudo pericial. Apesar de estar pessoalmente convicto de que deveria ser dado 
ganho de causa à parte reclamante, não expôs sua opinião no documento que 
elaborou e assinou.  

 
 

Em relação à situação descrita, é CORRETO afirmar que o Perito: 
 
 

a) agiu de acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, pois o citado 
código afirma que o contador, quando perito, deve abster-se de expender 
argumentos ou dar a conhecer sua convicção pessoal sobre os direitos de 
quaisquer das partes interessadas. 

b) comportou-se de forma ética, limitando-se ao que foi contratado para fazer, porém 
não em consequência de disposição expressa no Código de Ética Profissional do 
Contador, pois o citado código não trata do assunto. 

c) descumpriu o Código de Ética Profissional do Contador, pois o citado código 
afirma que o contador deve exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade 
e capacidade técnica, considerando os interesses dos clientes, sem prejuízo da 
dignidade e independência profissionais. 

d) desperdiçou a oportunidade de posicionar-se como um bom profissional e 
demonstrar que sua capacidade ia além do serviço contratado, porém não 
descumpriu disposição expressa no Código de Ética Profissional do Contador, 
pois o citado código não trata do assunto. 
 
 
 

43. Determinada empresa atua em dois segmentos de negócio: retificadora de 
motores e revenda de peças para automóveis. O faturamento da empresa está 
crescendo e ameaça extrapolar o limite de receita bruta da modalidade tributária 
Lucro Presumido. Para manter o enquadramento tributário, nos exercícios 
seguintes, o contador sugeriu ao proprietário, em dezembro, que desmembrasse 
a empresa em duas, sendo uma retificadora de motores e outra revenda de 
peças. 

 
Considerando o estabelecido no Código de Ética Profissional do Contador, 
a atitude do profissional citado: 

 
a) infringiu o código de ética ao aconselhar o cliente contra disposições expressas 

nos Princípios de Contabilidade e nas Normas Brasileiras de Contabilidade. 
b) infringiu o código de ética ao propor ato contrário à legislação tributária e 

societária. 
c) não infringiu o código de ética, mas agiu contra o empresário ao aumentar a 

complexidade das atividades administrativas. 
d) não infringiu o referido código ética, pois a atitude do contador pode ser 

considerada como planejamento tributário. 
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44. Assinale, dentre os itens a seguir, aquele que representa um comportamento 
que NÃO infringe o Código de Ética Profissional do Contador. 
 

a) Evitar conceder declarações públicas sobre os motivos da renúncia às suas 
funções, motivada por falta de confiança por parte do cliente. 

b) Exercer suas atividades profissionais demonstrando comprovada incapacidade 
técnica. 

c) Oferecer ou disputar serviços profissionais com redução excessiva no valor dos 
honorários. 

d) Valer-se de agenciador de serviços, mediante a participação desse nos 
honorários a receber. 

 
 

 
45. Uma determinada indústria produz três produtos. A produção total é 1.000 

unidades por mês.  
 
O controle de qualidade da indústria registrou os seguintes números de peças 
defeituosas na produção: 

 
Produto Produção mensal total Número de unidades defeituosas 
Produto A 400 unidades 60 unidades 
Produto B 350 unidades 35 unidades 
Produto C 250 unidades 45 unidades 
Total 1.000 unidades 140 unidades 

 
A probabilidade de encontrar uma peça defeituosa do produto B é de: 

 
a) 10%. 
b) 14%. 
c) 15%. 
d) 18%. 
 
 
 
46. Um Investidor adquiriu um título público por R$3.000,00. Na aquisição, arcou 

com custos de corretagem de R$100,00. Após seis meses, vendeu o título por 
R$4.000,00 e recolheu imediatamente os tributos incidentes sobre a operação, 
no valor de R$120,00. Durante o período em que esteve de posse do título, o 
investidor não recebeu quaisquer rendimentos adicionais. 

 
Considerando os fluxos de caixa líquidos, no investimento e no resgate, o 
investidor obteve no período uma taxa de retorno líquida de 
aproximadamente:  

 
a) 25,16%. 
b) 29,33%. 
c) 33,33%. 
d) 33,79%. 
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47. Um investidor está considerando duas alternativas de investimento. Para cada 
alternativa de investimento, há três resultados possíveis. O Valor Presente 
Líquido – VPL dos resultados e a respectiva probabilidade de ocorrência, para 
cada alternativa de investimento, são: 

 
Investimento A  Investimento B 

Resultado 
Valor 

presente Probabilidade  Resultado 
Valor 

presente Probabilidade 
1 R$86.000,00 0,3  1 R$50.000,00 0,1 
2 R$160.000,00 0,4  2 R$170.000,00 0,3 
3 R$210.000,00 0,3  3 R$200.000,00 0,6 

 
 

Considerando o Valor Esperado dos dois investimentos, é CORRETO 
afirmar que o melhor investimento é o: 

 
 
a) Investimento A, cujo valor esperado é de R$152.000,00, superior ao valor 

esperado do Investimento B. 
b) Investimento A, cujo valor esperado é de R$456.000,00, superior ao valor 

esperado do Investimento B. 
c) Investimento B, cujo valor esperado é de R$176.000,00, superior ao valor 

esperado do Investimento A. 
d) Investimento B, cujo valor esperado é de R$200.000,00, superior ao valor 

esperado do Investimento A. 
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Leia o texto a seguir para responder às próximas perguntas. 
 

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 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
 

Lições da Europa para uma utopia tributária 
O ICMS é uma confusa versão do seu original, o ICM (sem o “s” de serviços), 
criado em 1965 com a maior reforma tributária do país. Regras orientadas pelo 
aspecto jurídico-formal deram lugar a outras baseadas em conceitos 
econômicos. A reforma contribuiu para o forte crescimento de 1968-1973 (o 
PIB subiu a taxas chinesas, de 11,1% na média anual). 
O ICMS tributa o consumo pelo método do valor agregado. Em cada etapa, 
registra-se o imposto devido e abate-se o valor pago na anterior. Se a alíquota 
for de 18%, por exemplo, em cada etapa terão sido pagos 18% sobre o que se 
agregou de custos e lucros ao valor da mercadoria ou do serviço. Na última, a 
do consumidor, a soma de todos os pagamentos corresponde, em tese, ao 
valor efetivo do imposto. 
Esse tipo de imposto nasceu na França em 1954 com o título de taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA). Foi uma revolução. Eliminava-se a tributação em 
cascata, isto é, a incidência continuada do imposto sobre ele mesmo. Nesse 
método, não se sabe quanto foi pago até a etapa final. 
A tributação em cascata reduz a eficiência. As empresas buscam economizar o 
imposto produzindo quase tudo, em vez de se concentrar no que fazem 
melhor. Com o TVA, o valor final do imposto é o mesmo, sejam quantas forem 
as etapas. O método facilita a especialização e a descentralização, gerando 
ganhos de produtividade. Nas exportações, nada se cobra na saída e se 
credita ou se devolve o imposto recolhido nas etapas anteriores. O bem ou 
serviço exportado fica imune ao imposto, o que é impossível na tributação em 
cascata. O TVA aumenta a competitividade. 
Por suas inúmeras vantagens, o TVA se espalhou pelo mundo. A Comunidade 
Econômica Europeia (atual União Europeia) o tornou obrigatório para seus 
membros em 1967, sob o nome de IVA (imposto sobre o valor agregado) ou 
VAT (value added tax, em inglês). A Dinamarca o adotou em 1967, seguida da 
Alemanha em 1968 e do Reino Unido e da Itália em 1973. E assim por diante. 
Estabeleceu-se a harmonização de regras e alíquotas, para minimizar sua 
dispersão. 
O Brasil o implementou em 1967, antes de muitos países, mas em vez de um 
IVA nacional o imposto foi atribuído à União (IPI) e aos estados (ICM). Os 
municípios ficaram com o imposto sobre serviços (ISS), em cascata. A 
harmonização decorria de restrições para os estados fixarem normas e 
alíquotas, que cabiam ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e 
ao Senado. 
Maílson da Nóbrega. VEJA. Editora Abril. Ed. 2.261, ano 45, nº 12. 21 de março de 2012. p.22. 

 
48. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 
 
a) A palavra “utopia”, empregada no título, sugere ao leitor que haverá dificuldade 

na aplicação das ideias defendidas. 
b) O ICMS foi um imposto criado há mais de cinco décadas, durante a última 

reforma tributária brasileira. 
c) O PIB brasileiro copiou as taxas chinesas de crescimento, durante o fim do 

século passado. 
d) A antiga tributação em cascata é procedimento tipicamente brasileiro, datado da 

primeira metade do século XX.  
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49. Com base no texto, examine os enunciados a seguir. 
 

I.  O ICMS (que, além de mercadorias, incide sobre os serviços) deu origem ao 
ICM, imposto considerado, pelo autor, uma versão confusa do anterior. 

II.  No método do valor agregado para tributação, em cada etapa, abate-se o 
imposto devido e registra-se o valor pago na anterior. 

III.  O imposto praticado na Europa nasceu na década de 1950 na França, com a 
denominação, traduzida, de taxa sobre o valor agregado (TVA), mais tarde 
correspondente às siglas IVA e VAT, conforme o idioma dos países que o 
adotaram. 

IV.  O TVA independe de quantas forem as etapas, por isso favorece tanto 
especialização quanto a descentralização e estimula a competitividade. 

V.  O IVA nacional foi atribuído à União (ICM) e aos estados (IPI). 
 
 

Estão CORRETOS apenas os enunciados: 
 
a) I, II, III e IV. 
b) I, II e V. 
c) II e III. 
d) II e V. 
 
 
50. Com base no texto, julgue os itens relativos à descrição gramatical, 

considerando-os CERTOS (C) ou ERRADOS (E). 
 
(    ) “terão sido pagos 18%” (linha 8): a locução verbal está flexionada no plural 

para concordar com o sujeito “18%”. 
(    ) “Na última,” (linha 9): o termo refere-se a “alíquota” (linha 7). 
(    ) “Estabeleceu-se a harmonização de regras e alíquotas,” (linha 29): na 

oração, a colocação pronominal enclítica, isto é, em posposição ao verbo, 
obedece aos preceitos da norma culta da língua portuguesa. 

(    ) “os estados fixarem normas e alíquotas” (linhas 34-35): emprega-se a forma 
flexionada do infinitivo por causa da concordância com o sujeito composto 
“normas e alíquotas”. 

 
 
A ordem CORRETA é: 

 
a) E, C, E, C. 
b) C, E, C, E. 
c) E, C, C, E. 
d) E, E, C, C. 
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Questão Resposta Questão Resposta 

1 D 26 A 

2 C 27 C 

3 C 28 C 

4 A 29 B 

5 B 30 D 

6 C 31 C 

7 A 32 D 

8 C 33 B 

9 B 34 D 

10 D 35 C 
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14 D 39 A 

15 A 40 A 

16 D 41 D 

17 A 42 A 

18 D 43 D 

19 A 44 A 

20 C 45 A 

21 B 46 A 

22 C 47 C 

23 B 48 A 

24 ANULADA 49 ANULADA 

25 B 50 B 
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