EXAME DE SUFICIÊNCIA COMO REQUISITO PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL EM CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE (CRC) 02/2019
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A Gerência de Recursos Humanos de uma Sociedade Empresária, após a apuração das horas trabalhadas de seu
empregado no mês de abril de 2018, elaborou a folha de pagamentos do mês para ser paga no 5º dia útil do mês de
maio, da qual foram extraídos os seguintes dados:
Parcelas
Salário-Base do mês 04/18
15 horas extras pagas em dobro
INSS – parte do empregado
Vale Transporte – parte do empregado
FGTS do mês
Vale Transporte – parte da empresa

Valores
R$ 1.800,00
R$ 245,40
R$ 224,99
R$ 130,00
R$ 163,63
R$ 240,00

Após verificar que não havia saldos de períodos anteriores, com base nos dados apresentados e acatando o regime de
competência de exercícios, o saldo líquido da conta “Salários a Pagar” da Sociedade Empresária, em 30 de abril de 2018,
é de:
A) R$ 1.450,41
B) R$ 1.690,41
C) R$ 1.766,78
D) R$ 1.930,41

02
Uma Sociedade Empresária de comércio varejista apresentou nos meses de janeiro a março de 2018 as seguintes
movimentações de compras, vendas e devoluções de um certo produto em seu estoque:
01 – O saldo em estoque desse produto em 31/12/2017 era 250 unidades a R$ 3,00 cada.
02 – Em 10 de janeiro foram vendidas 80 unidades pelo valor de R$ 416,00.
03 – Em 15 de janeiro foram vendidas 100 unidades pelo valor de R$ 480,00.
04 – Em 28 de janeiro foram compradas 300 unidades a R$ 4,48 cada.
05 – Em 10 de fevereiro foram vendidas 150 unidades pelo valor total de R$ 750,00.
(Não considere tributos incidentes nas operações.)

Considere que a Sociedade Empresária adota o método da Média Ponderada Móvel, para controle e avaliação do
estoque de seus produtos, em 28 de fevereiro de 2018. Em relação a esse produto, é correto afirmar que o valor total
em estoque, o somatório do CMV e o somatório da receita bruta são, respectivamente:
A) R$ 660,00; R$ 924,00; e, R$ 1.170,00.
B) R$ 924,00; R$ 990,00; e, R$ 1.646,00.
C) R$ 1.170,00; R$ 924,00; e, R$ 1.646,00.
D) R$ 924,00; R$ 1.170,00; e, R$ 1.646,00.
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Os registros e lançamentos contábeis realizados na Contabilidade de uma Sociedade Empresária provocam alterações
e modificações nos principais grupos de contas do Patrimônio. A partir de algumas transações e operações ocorridas
no Patrimônio no mês de abril de 2018, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O pagamento de uma despesa de salários de empregados do mês anterior, no dia 05 do mês seguinte, diminui o
Ativo e o Passivo Exigível e não gera nenhuma mudança no Patrimônio Líquido.
( ) A compra de ações da própria empresa, à vista, diminui o Ativo, não afeta o Passivo Exigível e aumenta o Patrimônio
Líquido.
( ) A compra a prazo de um Imobilizado altera o Ativo, altera o Passivo Exigível e aumenta o Patrimônio Líquido.
A sequência está correta em
A) F, F, V.
B) F, V, F.
C) V, F, F.
D) V, V, F.
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A Sociedade Empresária apresentou em 31/12/2018 os seguintes dados de transações realizadas no período:
Dados
Despesas Bancárias
Estoque Inicial de Mercadorias para Revenda
Juros Recebidos de Clientes
Receita de Aplicação Financeira
Compras Líquidas de Mercadorias no Período
Despesas de Salários e Encargos Sociais
Receita com Vendas de Mercadorias – Valor Total da NF
ICMS a Recolher
ICMS Recuperável – Destacado na NF de Compras
ICMS sobre Vendas – Destacado na NF de Vendas
Outras Despesas Administrativas
Estoque Final de Mercadorias para Revenda
Comissões Sobre Vendas

Valores
R$ 6.800,00
R$ 35.500,00
R$ 4.680,00
R$ 8.420,00
R$ 145.000,00
R$ 14.500,00
R$ 286.400,00
R$ 24.038,00
R$ 24.650,00
R$ 48.688,00
R$ 2.800,00
R$ 24.600,00
R$ 4.296,00

A partir dos dados apresentados, a Sociedade Empresária apurou o seguinte resultado:
A) Lucro Bruto no valor de R$ 237.712,00.
B) Receita Líquida de Vendas de R$ 81.812,00.
C) Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro de R$ 66.516,00.
D) Lucro Antes das Despesas e Receitas Financeiras de R$ 53.416,00.
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A sociedade Empresária elaborou, em 31/12/2018, a sua Demonstração de Resultado do Exercício, conforme
apresentado e, como determina a legislação societária, é obrigada a elaborar e divulgar a Demonstração do Valor
Adicionado – DVA.
Receita Bruta com Vendas
(-) Impostos Incidentes – ICMS sobre Vendas
= Receita Líquida de Vendas
(-) CMV – Custo das Mercadorias Vendidas
= Lucro Bruto com Vendas
(-) Despesas Operacionais
Com Pessoal
Depreciação de Imobilizado
= Lucro Antes das Despesas e Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras (Juros Pagos)
+ Receitas Financeiras (Juros Recebidos)
= Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro
Tributos sobre o Lucro
= Lucro Líquido do Exercício

R$ 180.000,00
–R$ 30.600,00
R$ 149.400,00
–R$ 85.600,00
R$ 63.800,00
–R$ 14.500,00
–R$ 9.800,00
R$ 39.500,00
–R$ 2.800,00
R$ 4.300,00
R$ 41.000,00
R$ 13.530,00
R$ 27.470,00

A partir das informações apresentadas pela DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, o Valor Adicionado Líquido
Produzido Pela Entidade é:
A) R$ 27.470,00
B) R$ 88.900,00
C) R$ 94.400,00
D) R$ 84.600,00
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Uma Sociedade Empresária foi constituída em 15/06/2015, com a subscrição de 300.000 ações de valor nominal de
R$ 2,50 cada uma. A integralização de parte do capital, nessa mesma data se deu da seguinte forma: 15% representado
por uma máquina; 25% em moeda corrente e 15% por um conjunto de lojas. Considerando apenas as informações
apresentadas anteriormente é correto afirmar que:
A) O Passivo Exigível é de R$ 412.500,00.
B) O Patrimônio Líquido é de R$ 750.000,00.
C) O Capital a Integralizar é de R$ 337.500,00.
D) O Capital Integralizado é de R$ 187.500,00.
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Em 31/12/2018, a Sociedade Empresária apresentou, após apuração e distribuição de seus resultados, as seguintes
informações contábeis de algumas contas e seus respectivos saldos:
Contas
Duplicatas a Receber
Títulos a Pagar
Imobilizado e Intangível
Reserva de Ágio na Emissão de Ações
Estoque de Mercadorias
Fornecedores
IRPJ a Compensar
Reserva Legal
Reserva Estatutária

Saldos
R$ 180.000,00
R$ 90.000,00
R$ 325.000,00
R$ 85.000,00
R$ 235.000,00
R$ 85.000,00
R$ 82.500,00
R$ 80.500,00
R$ 145.000,00

(Considere que a listagem de contas e saldos não está completa e que o saldo da conta Capital Subscrito não foi informado.)

Baseando-se apenas nas informações apresentadas, o saldo da conta Capital Subscrito e o valor total do Patrimônio
Líquido são, respectivamente:
A) R$ 822.500,00 e R$ 647.500,00
B) R$ 337.000,00 e R$ 822.500,00
C) R$ 337.000,00 e R$ 647.500,00
D) R$ 485.500,00 e R$ 647.500,00
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A Sociedade Empresária adquiriu, a prazo, mercadorias para revenda pelo valor de R$ 300.000,00, com incidência de
ICMS de R$ 51.000,00 incluído na NF. Adicionalmente, pagou, à vista, R$ 5.000,00 a título de frete para transporte das
mercadorias, sem incidência de ICMS. Tendo como referência apenas essas informações apresentadas, o lançamento
contábil que melhor registra essa operação é:
A) DÉBITO Mercadorias para Revenda – R$ 254.000,00
DÉBITO ICMS a Recuperar R$ 51.000,00
CRÉDITO Fornecedores R$ 249.000,00
CRÉDITO Caixa R$ 5.000,00
B) DÉBITO Mercadorias para Revenda – R$ 254.000,00
DÉBITO ICMS a Recuperar R$ 51.000,00
DÉBITO Fretes e Carretos – Despesa Administrativa R$ 5.000,00
CRÉDITO Fornecedores R$ 300.000,00
CRÉDITO Caixa R$ 5.000,00
C) DÉBITO Mercadorias para Revenda – R$ 254.000,00
DÉBITO ICMS a Recuperar R$ 51.000,00
CRÉDITO Fornecedores R$ 300.000,00
CRÉDITO Caixa R$ 5.000,00
D) DÉBITO Mercadorias para Revenda – R$ 249.000,00
DÉBITO ICMS – Despesas Tributárias R$ 51.000,00
CRÉDITO Caixa R$ 5.000,00
CRÉDITO Fornecedores R$ 254.000,00
CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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A Sociedade Empresária criada em janeiro de 2018, quando iniciou suas atividades, apresentou ao final do ano as
seguintes contas com seus respectivos saldos na sua contabilidade, após destinação do resultado apurado.
Bancos conta Movimento
Títulos a Pagar
Imóveis de Uso
Ações em Tesouraria
Fornecedores
Mercadorias para Revenda
Marcas e Patentes
Capital Subscrito
Adiantamento a Fornecedores
Veículos de Uso
Investimentos em Coligadas
Reserva Legal
Adiantamento Recebido de Clientes
Depreciação Acumulada de Imóveis
Títulos a Receber
Capital a Integralizar
Salários a Pagar
Propriedades para Investimentos
Impostos a Recolher
Dividendos a Pagar
Reserva Estatutária
Depreciação Acumulada de Veículos
Clientes
Empréstimo Bancário

R$ 8.000,00
R$ 21.500,00
R$ 35.000,00
R$ 3.000,00
R$ 26.000,00
R$ 34.000,00
R$ 8.500,00
R$ 50.000,00
R$ 6.000,00
R$ 8.000,00
R$ 5.000,00
R$ 2.500,00
R$ 6.000,00
R$ 1.600,00
R$ 9.000,00
R$ 8.000,00
R$ 5.020,00
R$ 14.000,00
R$ 3.820,00
R$ 4.300,00
R$ 2.100,00
R$ 1.200,00
R$ 16.540,00
R$ 25.000,00

A partir dos dados apresentados ao final do ano de 2018, o valor total do Ativo Não Circulante Imobilizado é de:
A) R$ 40.200,00
B) R$ 53.700,00
C) R$ 54.200,00
D) R$ 67.700,00

10
Os seguintes dados foram obtidos em uma Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício social de
uma entidade do setor de bens industriais encerrado em 31/12/20X3:
Descrição
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Depreciação, amortização e exaustão
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras

31/12/20X3 em R$
65.000.000
(49.000.000)
(6.000.000)
(1.400.000)
(1.700.000)
12.000.000

Com base somente nos dados apresentados e considerando a Resolução CFC nº 1.138/08, que aprova a Norma
Brasileira de Contabilidade NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado, o Valor Adicionado Líquido Produzido e o
Valor Adicionado Total a Distribuir pela entidade são, respectivamente:
A) R$ 10.000.000 e R$ 8.600.000
B) R$ 18.900.000 e R$ 8.600.000
C) R$ 8.600.000 e R$ 18.900.000
D) R$ 10.000.000 e R$ 18.900.000
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A empresa A adquiriu um terreno com a finalidade de mantê-lo em seu patrimônio para fins de valorização de capital
a longo prazo, não pretendendo vendê-lo a curto prazo no curso ordinário dos negócios da entidade. A empresa A sabe
que no longo prazo é provável que os benefícios econômicos futuros associados a esse terreno fluirão para a entidade
e o seu custo pode ser mensurado confiavelmente. Ainda, a empresa A não almeja utilizá-lo na produção ou
fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas. Com base nas informações apresentadas e
considerando a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 28 (R4), este terreno deverá ser reconhecido no patrimônio
da empresa A como:
A) Imobilizado.
B) Propriedade para Investimento.
C) Investimento Temporário a Longo Prazo.
D) Ativo Não Circulante Mantido para Venda.

12
Analise as afirmativas a seguir.
 No exercício social de 20X3, a Companhia Beta S.A. apresentou lucro líquido de R$ 280.000,00. Parte desse lucro
líquido, ou seja, 37,5%, foi obtido por meio de uma operação de venda de mercadorias para a Companhia Alfa S.A. No
encerramento do exercício social de 20X3, todas as mercadorias adquiridas nessa operação de venda ainda constavam
no estoque da Companhia Alfa S.A.
 A Companhia Alfa S.A. detém 25% de participação no capital social da Companhia Beta S.A., sendo este o único
investimento da Companhia Alfa S.A. em outras sociedades. Com essa participação, a Companhia Alfa S.A. exerce
influência significativa sobre a Companhia Beta S.A., mesmo sem controlá-la.
 A Companhia Alfa S.A. não é controlada (individualmente ou em conjunto) e não sofre influência significativa de outras
companhias.
Considerando as informações apresentadas e o que dispõe a Norma Brasileira de Contabilidade ITG 09 (R1) – Demonstrações
contábeis individuais, demonstrações separadas, demonstrações consolidadas e aplicação do método da equivalência
patrimonial, no encerramento de 20X3, pode-se afirmar que:
A) O Lucro Líquido Ajustado para fins de equivalência patrimonial é R$ 210.000,00 e o Resultado da Equivalência
Patrimonial é R$ 78.750,00.
B) O Lucro Líquido Ajustado para fins de equivalência patrimonial é R$ 175.000,00 e o Resultado da Equivalência
Patrimonial é R$ 70.000,00.
C) O Lucro Líquido Ajustado para fins de equivalência patrimonial é R$ 210.000,00 e o Resultado da Equivalência
Patrimonial é R$ 52.500,00.
D) O Lucro Líquido Ajustado para fins de equivalência patrimonial é R$ 175.000,00 e o Resultado da Equivalência
Patrimonial é R$ 43.750,00.
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Atente-se às informações seguintes:
 A Companhia A controla 100% das Companhias B e D.
 A Companhia A tem participação acionária na Companhia C, mas sem exercer qualquer tipo de controle (individual ou
em conjunto) ou influência significativa. A Companhia A mantém essa participação com o objetivo de receber
dividendos e a venda futura das ações com valorização.
 A Companhia A está obrigada a apresentar demonstrações consolidadas em conformidade com a NBC TG 36 (R3).
Com base nas informações apresentadas e no que dispõe a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, é correto afirmar que as demonstrações consolidadas apresentadas pela Companhia A:
A) Evidenciarão a posição financeira e os resultados das operações das Companhias A, B, C e D como se fossem uma única
entidade.
B) Combinarão itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa com os de suas
investidas B e D.
C) Eliminarão integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa intragrupo
relacionados a transações entre as Companhias A, B, C e D.
D) No que tange a transações similares e outros eventos em circunstâncias similares, serão elaboradas utilizando políticas
contábeis uniformes àquelas utilizadas pelas Companhias B, C e D.
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As informações correspondem à Companhia A e ocorreram no exercício social de 20X1 (de 01/01/20X1 a 31/12/20X1):
 Compra de Imobilizado à vista no valor de R$ 300.000,00;
 Pagamento, em dinheiro, de R$ 40.000,00 a fornecedores, com a consequente baixa de uma obrigação que existia em
seu Passivo Circulante;
 Vendas de mercadorias que geraram R$ 1.166.048,00 de Receita Líquida e R$ 849.225,00 de Custo dos Produtos
Vendidos;
 Reconhecimento de Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas no valor de R$ 205.347,00; e,
 Reconhecimento de Receitas Financeiras no valor de R$ 38.347,00.
Outras informações ocorridas no mesmo período:
 Estudos econômicos realizados no Ativo B mostraram evidências significativas de que o valor contábil deste ativo
excedia seu valor recuperável em R$ 10.000,00. A Companhia A reconheceu este valor como perda pela não
recuperabilidade de ativos durante o ano de 20X1.
Considerando as informações apresentadas, assinale, a seguir, o “Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro” que
deveria ser corretamente divulgado pela Companhia A na Demonstração do Resultado de encerramento do exercício
social de 20X1.
A) R$ 101.476,00.
B) R$ 139.823,00.
C) R$ 149.823,00.
D) R$ 316.823,00.
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Anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sociedade anônima realizará uma reunião,
que terá como um de seus propósitos o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras. A definição
anterior está relacionada ao conceito de:
A) Assembleia Geral Ordinária.
B) Assembleia de Debenturistas.
C) Assembleia Geral Extraordinária.
D) Assembleia de Constituição da Sociedade.
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Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações sobre o exercício social de 2018: incorreu em despesas
no valor de R$ 80.000,00 das quais R$ 25.000,00 foram pagas no exercício e R$ 55.000,00 serão pagas no exercício
seguinte; obteve receitas no valor de R$ 95.000,00 das quais R$ 50.000,00 foram a prazo e serão recebidas no exercício
seguinte e R$ 45.000,00 foram recebidas no exercício. Considerando o disposto na Lei nº 6.404/76, que trata da
escrituração contábil e a NBC TG – Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro,
o resultado do exercício deverá apresentar o valor de:
A) R$ 5.000,00.
B) R$ 15.000,00.
C) R$ 20.000,00.
D) R$ 40.000,00.
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Um grupo de investidores estrangeiros planeja adquirir participação societária em uma companhia aberta brasileira,
cuja atividade-fim é a produção de cosméticos. Este grupo tem especial interesse em entender como a empresa
brasileira distribui seu resultado entre acionistas, empregados e governo. Em virtude da importância dada à destinação
da riqueza gerada pela companhia, qual demonstrativo deverá ser primordialmente analisado por estes investidores
estrangeiros?
A) Demonstração dos fluxos de caixa.
B) Demonstração do valor adicionado.
C) Demonstração do resultado do exercício.
D) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.
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A empresa Etagama fabrica e vende dois produtos: Eta e Gama. Seguem algumas informações sobre cada produto em
X1:
Produto
Material direto por unidade (em R$)
Mão de obra direta por unidade (em R$)
Preço unitário (em R$)
Tempo de usinagem por unidade (em horas)
Tempo de mão de obra direta por unidade (em horas)
Quantidade produzida e vendida (em unid.)
Número total de peças transportadas (em unid.)
Número total de requisições (em unid.)

Eta
12,00
20,00
85,00
1,80
1,40
10.000
26.000
8.600

Gama
13,50
25,00
70,00
0,40
2,00
20.000
12.000
16.000

Sabe-se que a empresa incorreu nos seguintes custos indiretos em X1:
Item
Depreciação de máquinas de usinagem
Depreciação das empilhadeiras
Gastos com supervisores de mão de obra
Gastos com almoxarifes
Gastos com pessoal do transporte

Valor (em R$)
105.000,00
75.000,00
75.000,00
40.000,00
60.000,00

Recentemente, a empresa Etagama implementou um projeto piloto do Custeio Baseado em Atividades (ABC) em sua
fábrica. Ao analisar o seu processo produtivo, a empresa identificou quatro atividades, quais sejam:
 Transportar materiais: realizada por meio de empilhadeiras pelo pessoal do transporte (direcionador de custos da
atividade – número de peças transportadas por produto).
 Usinar materiais: realizada por meio das máquinas de usinagem (direcionador de custos da atividade – número de
horas de usinagem por produto).
 Fornecer insumos: realizada pelos almoxarifes (direcionador de custos da atividade – número de requisições por
produto).
 Supervisionar produção: realizada pelos funcionários que supervisionam a mão de obra (direcionador de custos da
atividade – número de horas de mão de obra direta por produto).
Com base apenas nessas informações, é INCORRETO afirmar que, em X1:
A) Pelo custeio ABC, o custo total do produto Eta seria superior a R$ 500.000,00.
B) Pelo custeio ABC, o custo total do produto Gama seria superior a R$ 900.000,00.
C) Pelo custeio ABC, o valor dos custos indiretos alocados ao produto Eta seria superior a R$ 200.000,00.
D) Pelo custeio ABC, o valor dos custos indiretos alocados ao produto Gama seria superior a R$ 150.000,00.

19
Em relação ao sistema de acumulação de custos por ordem de produção (custeio de ordens e de encomendas), analise
as afirmativas a seguir.
I. Sua escolha para uso em uma empresa está atrelada à forma de a mesma trabalhar e à conveniência contábil-administrativa.
II. Os custos são acumulados em contas representativas das diferentes linhas de produção.
III. O conceito de equivalência de produção é muito importante para a sua correta aplicação.
IV. Não pode ser empregado com o custeio por absorção.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) I e II.
C) II e III.
D) II, III e IV.
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A empresa Fabrica por Processos PM S/A, em 01/01/2019, apresentou as seguintes informações contábeis em suas
contas de estoque:
Estoque com material direto
Estoque de produtos acabados (50 unidades)

Valor (em R$)
80.000,00
120.000,00

Ademais, durante o mês de janeiro de 2019, a empresa supracitada apresentou os seguintes gastos:
Mão de obra da fábrica
Depreciação das máquinas de produção
Pessoal administrativo
Propaganda
Material direto

Valor (em R$)
100.000,00
40.000,00
50.000,00
15.000,00
60.000,00

Durante o mês de janeiro de 2019, foi iniciada a produção de 100 unidades de seu único produto; porém, apenas 40
unidades foram acabadas. Além disso, nenhuma unidade foi vendida no período. É importante destacar que todo o
material direto necessário para a produção das 100 unidades já foi alocado no início da produção, tanto as unidades
acabadas quanto as unidades em elaboração. No que se refere à alocação dos demais custos, o processo de fabricação
das 60 unidades ainda em elaboração se encontra em um estágio de 50% de acabamento. Por fim, informa-se que a
empresa utiliza o custeio por absorção. Diante do exposto, é correto afirmar que:
A) O custo dos produtos acabados em janeiro de 2019 foi inferior a R$ 100.000,00.
B) O custo total de produção da empresa em janeiro de 2019 foi superior a R$ 250.000,00.
C) O saldo de estoque de produtos em elaboração no final do mês de janeiro de 2019 foi superior a R$ 100.000,00.
D) O saldo final do estoque de produtos acabados da empresa no final do mês de janeiro de 2019 foi superior a R$ 200.000,00.

21
O presidente da empresa Produz Capas de Chuva Ltda. deseja conhecer o comportamento dos custos de sua empresa.
Para tanto, ele obteve os valores dos gastos fabris totais de produção da empresa em dois níveis mensais diferentes de
produção: (i) no mês em que nenhuma unidade do seu produto foi fabricada, o gasto total incorrido na fábrica da
empresa foi de R$ 116 mil; (ii) no mês em que 35.000 unidades do seu produto foram fabricadas, o gasto total incorrido
na fábrica da empresa foi de R$ 212 mil. Considera-se que os custos variáveis da empresa apresentam uma correlação
perfeitamente positiva e linear com o nível de produção mensal. Para calcular o custo total da empresa, pode-se
empregar a seguinte fórmula:
CT = CVu × q + CF
Onde:
CT = Custo Total;
CVu = Custo Variável unitário;
q = quantidade produzida; e,
CF = Custo Fixo.
É necessário desconsiderar aspectos referentes a intervalo relevante. Com base apenas nessas informações, é
INCORRETO afirmar que:
A) O custo fixo da empresa é de R$ 116.000,00.
B) O custo variável unitário da empresa é superior a R$ 6,00.
C) Caso a empresa produzisse 30.000 unidades do seu produto, seu custo total seria inferior a R$ 200.000,00.
D) Caso a empresa produzisse 32.000 unidades do seu produto, seu custo total seria superior a R$ 200.000,00.

CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
TIPO 2 – VERDE

-9-

₪

EXAME DE SUFICIÊNCIA COMO REQUISITO PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL EM CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE (CRC) 02/2019
22
Assinale o registro contábil referente ao reconhecimento do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Propriedade
de Veículo Automotores, pelo enfoque patrimonial:
A) Débito: Créditos tributários a receber
Crédito: Impostos sobre patrimônio e a renda / IPVA
B) Débito: Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional
Crédito: Impostos sobre patrimônio e a renda / IPVA
C) Débito: Impostos sobre patrimônio e a renda / IPVA
Crédito: Créditos tributários a receber
D) Débito: Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional
Crédito: Créditos tributários a receber

23
As demonstrações contábeis no setor público possuem como finalidade disponibilizar informação útil para subsidiar a
tomada de decisão e a prestação de contas e responsabilização da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados.
Sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, é INCORRETO afirmar:
A) A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; os itens de
consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na data das demonstrações
contábeis.
B) No Balanço Financeiro são demonstradas as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios
extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do
exercício seguinte.
C) No Balanço Orçamentário é demonstrada uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a
dotação atualizada, em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de
créditos adicionais.
D) A Demonstração da Variações Patrimoniais evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade
pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em
contas de compensação.

24
Um ente público apresentou as seguintes informações no seu Balanço Orçamentário, referente ao exercício financeiro
do ano X1:
Previsão Inicial
Previsão Atualizada
Receita Realizada
Dotação Inicial
Dotação Atualizada
Despesa Empenhada
Despesa Liquidada
Despesa Paga
Saldo de Exercícios Anteriores

R$ 10.200.000,00
R$ 10.210.000,00
R$ 10.100.000,00
R$ 10.200.000,00
R$ 10.210.000,00
R$ 10.150.000,00
R$ 10.090.000,00
R$ 10.000.000,00
R$ 5.000.000,00

Com base nessas informações, sabe-se que esse Balanço Orçamentário apresentará um superávit ou um déficit; no exercício
financeiro de X1 é correto afirmar que foi apresentado um:
A) Déficit de R$ 50.000,00.
B) Déficit de R$ 110.000,00.
C) Superávit de R$ 10.000,00.
D) Superávit de R$ 110.000,00.
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25
Os seguintes valores foram divulgados por uma empresa comercial em alguns de seus relatórios contábil-financeiros
encerrada em 31/12/20X1:
Descrição
Estoque de Mercadorias
Contas a Receber de Clientes
Fornecedores de Mercadorias a Pagar
Custo das Mercadorias Vendidas

31/12/20X1
em R$
310.000
500.000
80.000
(1.200.000)

Informações adicionais:
 Em 20X1, as Contas a Receber de Clientes giraram, em média, seis vezes, enquanto Fornecedores de Mercadorias a
Pagar giraram, em média, dez vezes;
 No Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/20X0, o saldo do Estoque de Mercadorias foi de R$ 290.000,00.
Considerando apenas as informações apresentadas e adotando o ano comercial com 360 dias nos cálculos, pode-se
afirmar que em 20X1:
A) O Ciclo Operacional foi de 150 dias e o Ciclo Financeiro foi de 114 dias.
B) O Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores foi de 90 dias e o Ciclo Financeiro de 150 dias.
C) O Prazo Médio de Renovação de Estoque de Mercadorias foi de 36 dias e o Ciclo Operacional de 150 dias.
D) O Prazo Médio de Recebimento de Clientes foi de 60 dias e o Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores foi de 90 dias.

26
Uma empresa apresentou os seguintes Balanços Patrimoniais encerrados em 31/12/20X0 e 31/12/20X1.
31/12/20X0 31/12/20X1
Descrição
em R$
em R$
Ativo Total
2.183.000
1.680.000 Passivo Total
Ativo Circulante
1.515.000
1.080.000 Passivo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
30.000
40.000 Contas a Pagar
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
115.000
90.000 Fornecedores a Pagar
Contas a Receber de Clientes
370.000
350.000 Impostos a Pagar
Estoque de Mercadorias para Venda
1.000.000
600.000 Empréstimos e Financiamentos
Ativo Não Circulante
668.000
600.000 Passivo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
400.000
300.000 Empréstimos e Financiamentos
Investimentos
150.000
200.000 Patrimônio Líquido
Imobilizado
100.000
80.000 Capital Social Realizado
Intangível
18.000
20.000 Reservas
Descrição

31/12/20X0 31/12/20X1
em R$
em R$
2.183.000 1.680.000
683.000
580.000
30.000
20.000
100.000
120.000
40.000
50.000
513.000
390.000
500.000
800.000
500.000
800.000
1.000.000
300.000
3.000.000 3.000.000
-2.000.000 -2.700.000

Considerando apenas os dados apresentados, assinale a alternativa correta.
A) O Capital de Giro Líquido diminuiu em R$ 332.000,00 de 20X0 para 20X1.
B) O Capital de Giro Líquido aumentou em R$ 108.000,00 de 20X0 para 20X1.
C) A Necessidade de Capital de Giro aumentou em R$ 440.000,00 de 20X0 para 20X1.
D) A Necessidade de Capital de Giro aumentou em R$ 1.200.000,00 de 20X0 para 20X1.
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A missão da controladoria é assegurar a otimização do resultado econômico da organização, com a responsabilidade
de tornar as informações úteis para breves ou futuras e importantes mudanças no cenário empresarial. O centro de
responsabilidade é uma parte, segmento ou subunidade de uma organização, cujo gerente é responsável por um
conjunto específico de atividades. A indústria de fabricação de soja e seus derivados avalia o desempenho de seus três
centros de responsabilidades (soja, óleo e margarina). Para esse fim, utiliza o Preço de Transferência nas transações
internas. Para a determinação do Preço de Transferência, a empresa considera o quanto pagaria no mercado para
adquirir prontos seus produtos intermediários. Considerando os dados a seguir, o controller pretende identificar se
todos os negócios da empresa são lucrativos.
Produto
Custos Variáveis por Unidade:
- Matéria-Prima
- Outros
Custo fixo/mês
Preço de mercado
Quantidade

Soja

Óleo

Margarina

R$ 1,50

Soja
R$ 0,30

Óleo
R$ 0,60

R$ 500,00
R$ 3,00
1.000

R$ 500,00
R$ 3,50
1.000

R$ 1.000,00
R$ 6,00
1.000

Observações:
 a soja não tem matéria-prima;
 a soja é utilizada como matéria-prima para fabricar o óleo, que é utilizado como matéria-prima para fabricar a
margarina;
 não será considerada a alíquota de Imposto de Renda para o cálculo do resultado operacional de cada unidade de
negócio.
Ao analisar os dados e verificar o resultado operacional de cada unidade de negócio, o controller concluiu que:
A) A soja e o óleo são negócios lucrativos.
B) A soja e a margarina são negócios lucrativos.
C) O óleo e a margarina são negócios lucrativos.
D) A soja, o óleo e a margarina são negócios lucrativos.

28
“Conforme o art. 43 do Código Tributário Nacional, o(a) _________________ do Imposto de Renda ocorre pela
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda.” Assinale a alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
A) anistia
B) isenção
C) fato gerador
D) compensação

29
Quando da suspensão ou da interrupção do contrato de trabalho, não há a prestação de serviços para o empregador.
Um contador responsável pelas rotinas trabalhistas de determinada empresa sabe que, em linhas gerais, na interrupção
do contrato de trabalho, o empregado continua recebendo sua remuneração e há a contagem do tempo de serviço, o
que não ocorre no caso de suspensão do contrato. Neste contexto, as seguintes hipóteses são de interrupção de
contrato de trabalho para um empregado, EXCETO:
A) Afastamento para exercício de cargo público.
B) Necessidade de o empregado comparecer a juízo.
C) Licença de três dias consecutivos, em virtude de casamento.
D) Doação voluntária de sangue devidamente comprovada, por um dia, em cada doze meses de trabalho.
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A seguir são apresentados o preâmbulo de um hipotético Contrato Social e os artigos do Código Civil referentes à
capacidade para exercício de atividade de empresário.
José XYZ, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de
identidade nº. 011.022 SSP/EV, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.002.003-04, residente e domiciliado na
Rua das Flores, nº 19, Cidade do Bosque, no Estado do Verde;
Joana XYZ, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula
de identidade nº 033.044 SSP/EV, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.003.004-05, residente e domiciliada
na Rua das Flores, nº 19, Cidade do Bosque, no Estado do Verde;
José XYZ Júnior, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 044.055 SSP/EV,
inscrito no CPF/MF sob o nº 006.007.008.-09, residente e domiciliado na Rua das Flores, nº 19, Cidade do
Bosque, no Estado do Verde, nascido em 15/05/2002, tendo dezessete anos nesta data, emancipado por
concessão dos pais, conforme escritura devidamente averbada no Cartório de Registro Civil da Comarca
da Cidade do Bosque, resolvem constituir uma sociedade limitada, o fazem sob as condições seguintes:
[...]
Artigo 5º. A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de
todos os atos da vida civil.
Parágrafo único: Cessará para os menores a incapacidade: [...]
Artigo 972. Podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil
e não forem legalmente impedidos.
(BRASIL. Código Civil, 2002.)

Considerando o preâmbulo e as hipóteses de cessão da menoridade previstas no Código Civil, pode-se afirmar que a
sociedade:
A) Poderá ser iniciada somente quando José XYZ Júnior se casar.
B) Só poderá ser iniciada quando José XYZ Júnior completar 18 anos.
C) Poderá ser iniciada se José XYZ Júnior já houver concluído o ensino médio.
D) Poderá ser iniciada, pois José XYZ Júnior foi emancipado por concessão dos pais.

31
Os seguintes dados amostrais foram obtidos de uma pesquisa que buscou saber o comportamento de determinada
ação cotada em bolsa de valores no decorrer de nove pregões.
PREGÕES
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Preços R$ 7,00 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,75 7,35 7,00
Considerando apenas os dados amostrais apresentados, é correto afirmar que:
A) A mediana dos preços é igual a R$ 7,50.
B) A variância dos preços é, aproximadamente, R$ 0,30.
C) A média aritmética simples dos preços é igual a R$ 7,00.
D) O desvio-padrão dos preços é, aproximadamente, R$ 0,09.

32
Uma pessoa contraiu um financiamento no valor de R$ 20.000,00 para pagamento em 6 prestações bimestrais, iguais
e sucessivas, devendo a primeira prestação ser paga 60 dias após contrair o financiamento. A taxa de juros compostos
contratada para esta dívida foi de 3% ao bimestre e os juros bimestrais estão embutidos no valor das prestações.
Considerando somente as informações apresentadas e desconsiderando a incidência de impostos e taxas, assinale o
valor mais próximo de cada prestação a pagar. Caso necessário, admita o ano comercial com 360 dias.
A) R$ 3.333,33.
B) R$ 3.433,33.
C) R$ 3.510,50.
D) R$ 3.691,95.
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As restrições aos princípios (conhecidas também como convenções ou qualificações) representam o Complemento dos
Postulados e Princípios, no sentido de delimitar-lhes conceitos, atribuições e direções para sedimentar toda a
experiência e o bom senso da profissão no trato de problemas contábeis. A qualidade da informação contábil, que faz
com que a informação represente adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe a representar,
sendo necessário que essas transações e esses eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua
substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal é denominada:
A) Integralidade.
B) Confiabilidade.
C) Tempestividade.
D) Primazia da essência sobre a forma.

34
A informação estruturada não significa que a Contabilidade fornece as informações dispersas, e apenas seguindo as
solicitações imediatas dos interessados, mas que as fornece de forma organizada (IUDÍCIBUS, MARION, 2017). É correto
afirmar que os fatos e registros das operações da entidade, na qual se está aplicando a Contabilidade são estudadas e
desenhadas minuciosamente através dos:
A) Plano e Manual de Contas.
B) Relatórios Administrativos.
C) Relatórios Contábeis e Administrativos.
D) Livros Contábeis e levantamento de extratos bancários.

35
Luca Pacioli publicou em Veneza a Summa de Arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità, em 1494, texto no
qual se distingue, para a história da Contabilidade, o Tractatus de computis et screipturis; talvez a primeira exposição
sistemática e completa do Método das Partidas Dobradas. (SCHMIDT, 2008.) Em relação ao Método das Partidas Dobradas,
assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Método segundo o qual para cada registro contábil de débito deve haver, em contrapartida, registro de crédito de igual
valor.
B) Método aceito universalmente pela contabilidade; tem como princípio fundamental que para cada aplicação de
recursos corresponde uma fonte de recursos de igual valor.
C) Método menos utilizado pela contabilidade, sendo o Método das Partidas Simples universalmente aceito devido a seu
princípio de que o total de débitos tem que ser diferente do total de créditos.
D) Método pelo qual se registra por meio de lançamentos a débito ou a crédito em uma ou mais contas as alterações
ocorridas no patrimônio de uma entidade, permitindo que ele permaneça equilibrado.

36
Levando em consideração o surgimento e o desenvolvimento das correntes de pensamento no campo contábil no
século XX, o desenvolvimento contábil acompanhou o desenvolvimento econômico e ocorreu a queda da Escola
Europeia (mais especificamente a italiana) e a ascensão da Escola Norte-Americana (IUDÍCIBUS, MARION, 2017). Um dos
motivos para a queda da Escola Europeia (especificamente a italiana) foi o fato dessa corrente de pensamento:
A) Dar pouca importância à Auditoria.
B) Dar ênfase na Contabilidade Gerencial.
C) Estar direcionada para tomada de decisão.
D) Ser direcionada para o usuário da informação contábil.

37
O contador Y foi contratado por uma empresa que realiza práticas ilícitas, especialmente lavagem de dinheiro, estando,
inclusive, envolvida em esquema nacional de desvio de dinheiro. Ao perceber a conduta da empresa, é correto afirmar
que o contador Y deverá:
A) Solicitar à empresa vantagens para auxiliar nas operações fraudulentas e ilícitas.
B) Denunciar às autoridades competentes, por ser um ato ilícito especialmente grave.
C) Orientar a empresa contra as disposições legais e as normas brasileiras de contabilidade.
D) Continuar prestando serviços à empresa, independentemente da realização de atos ilícitos.
CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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Capacitadora é a entidade credenciada em Conselho Regional de Contabilidade que promove atividades de Educação
Profissional Continuada consoante as diretivas desta norma.
(NBC PG 12 (R3), 33.)
Em conformidade com a referida norma, constituem-se em possíveis capacitadoras, EXCETO:
A) Tribunal de Contas da União (TCU).
B) Conselho Federal de Farmácia (CFF).
C) Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC).
D) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

39
João reside no Rio de Janeiro onde cursa o Bacharelado em Ciências Contábeis na Universidade Federal do Rio de
Janeiro, tendo a previsão de concluir no final de 2019. Ele foi convidado para assumir o cargo de contador da loja onde
trabalhava a partir de 2020; entretanto, para aceitar o convite teria que atender aos seguintes critérios, EXCETO:
A) Ser aprovado no Exame de Suficiência.
B) Estar capacitado para exercer as funções requeridas.
C) Obter registro no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo.
D) Concluir o curso de Bacharelado em Ciências Contábeis reconhecido pelo Ministério da Educação.

40
O empresário X verifica que os gastos tributários estão apresentando crescimento e solicita ao contador que tente
reduzir a sua carga tributária. Diante dessa situação, o contador poderá atender à solicitação do cliente através de:
A) Elisão fiscal.
B) Fraude fiscal.
C) Evasão fiscal.
D) Sonegação fiscal.

41
A Cia Alfa e a Cia Beta apresentavam os seguintes balanços patrimoniais em 31/12/X0:

Caixa
Terreno
Total
PL
Capital Social
Total

Cia Alfa Cia Beta
30.000
5.000
10.000
30.000
15.000
30.000
30.000

15.000
15.000

Em 01/01/X1, a Cia Alfa adquiriu 90% de participação da Cia Beta por R$ 19.800. Na data, o valor de mercado do terreno
é de R$ 12.000 e na negociação foi atribuído um valor de R$ 5.000 para a marca da empresa. Assinale o valor da conta
“Participações de não Controladores” no balanço patrimonial consolidado em 01/01/X1 com base na NBC TSP 17 –
Demonstrações Contábeis Consolidadas, considerando apenas os dados apresentados.
A) R$ 1.500.
B) R$ 1.700.
C) R$ 1.980.
D) R$ 2.200.
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Uma empresa que fabrica e vende produtos farmacêuticos apresentou, em 2018, um aumento no fluxo de caixa
consumido pela atividade de investimento. Assinale um possível motivo para tal aumento, de acordo com a NBC TSP
12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.
A) Pagamento de impostos e multas.
B) Pagamento de dividendos a seus acionistas.
C) Compra de debêntures emitidas por uma companhia aberta brasileira.
D) Amortização de empréstimos que foram contraídos com instituição financeira.

43
A Cia Gama foi acionada judicialmente por um antigo empregado, que reclama não ter recebido os valores devidos
relativos a férias e pede R$ 20.000,00 da empresa. O advogado da Cia Gama julga que o risco de perda na Justiça é
provável. Assinale o tratamento contábil nesse caso, com base na NBC TG 25 (R2) – Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes.
A) Reconhecimento de ativo contingente.
B) Reconhecimento de passivo contingente.
C) Reconhecimento de reserva para contingência.
D) Reconhecimento de provisão para contingência.

44
Em 2018 uma empresa emitiu títulos patrimoniais, sobre os quais incorreram custos de transação no valor de
R$ 200.000,00. A operação foi um sucesso. Assinale a correta contabilização destes custos de transação nas
demonstrações contábeis da empresa de acordo com a NBC TG 08 – Custos de Transação e Prêmios na Emissão de
Títulos e Valores Mobiliários.
A) Reserva de capital no balanço patrimonial.
B) Redutora do patrimônio líquido no balanço patrimonial.
C) Despesa financeira na demonstração do resultado do exercício.
D) Despesa operacional na demonstração do resultado do exercício.

45
A Cia Opção S/A não constitui Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. Ao realizar a auditoria da empresa,
verificou-se, a partir do aging list, que haviam 550 títulos em atraso, conforme apresentado a seguir:
Informações do aging list de duplicatas a receber
Dias
Nº de títulos
Saldos
A vencer
0
2.000
R$ 50.400,00
vencidos
Até 30
100
R$ 8.500,00
Até 60
200
R$ 20.700,00
Até 90
50
R$ 9.800,00
Até 120
30
R$ 16.500,00
Até 180
60
R$ 18.600,00
Até 360
65
R$ 13.300,00
Acima de 360
45
R$ 20.200,00
Total
2.550
R$ 158.000,00
Considerando que, após as análises realizadas, o prazo médio de recebimento de clientes é de 120 dias, pode-se afirmar
que em decorrência do não provisionamento para os créditos de liquidação duvidosa:
A) O ativo se encontra subavaliado em R$ 105.900,00.
B) O ativo se apresenta subavaliado em R$ 68.600,00.
C) O auditor deve recomendar a constituição de PCLD no valor de R$ 52.100,00.
D) O auditor deve recomendar a constituição de PCLD no valor de R$ 50.400,00.
CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
TIPO 2 – VERDE
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Segundo a NBC TA 230 (R1), Documentação de Auditoria é o registro dos procedimentos de auditoria executados, da
evidência de auditoria relevante obtida e conclusões alcançadas pelo auditor (usualmente também é utilizada a expressão
“papéis de trabalho”).
(Conselho Federal De Contabilidade, NBC TA 230 (R1), item 6.)

Ao tratar dos papéis de trabalho, Almeida (2017) e Crepaldi (2016) apontam que estes devem ser organizados conforme
sua natureza e finalidade, sendo a forma mais prática mantê-los em pastas apropriadas de acordo com o assunto a que
se referem, sendo maneira usual separá-los em pelo menos dois grupos: pasta permanente e pasta corrente. Observe
as informações a seguir.
BANCO DA CIDADE
Cliente: Cia. Examinando S/A
Agência: Cidade A
Data
Histórico
30/11/2017 Saldo Anterior
03/12/2017 Cheque 10.200
07/12/2017 Cheque 10.201
11/12/2017 Cheque 10.202
18/12/2017 Depósito
23/12/2017 Cheque 10.204
26/12/2017 Cheque 10.205
29/12/2017 Depósito
30/12/2017 Depósito
31/12/2017 Saldo Final

Extrato de Conta Corrente
Data:
CNPJ: 50.005.010/0001-50
31/12/2017
Código: 2525 Conta: 005.005-05
Débito
Saldo
Crédito
R$ 87.000,00
R$ 15.000,00
R$ 72.000,00
R$ 5.000,00
R$ 67.000,00
R$ 10.000,00
R$ 57.000,00
R$ 25.000,00
R$ 82.000,00
R$ 22.000,00
R$ 60.000,00
R$ 12.000,00
R$ 48.000,00
R$ 18.000,00
R$ 66.000,00
R$ 32.000,00
R$ 98.000,00
R$ 98.000,00

Levando em consideração as informações, é correto afirmar que o documento representado pela imagem constitui-se
em documento de auditoria que deve ser arquivado em:
A) Pasta Corrente.
B) Pasta Permanente.
C) Listas de Verificação.
D) Resumos de Assuntos Significativos.

47
A NBC PP 01 estabelece critérios inerentes à atuação do contador na condição de perito. São considerados casos de
suspeição a que está sujeito o perito do juízo segundo a referida norma, EXCETO:
A) Ser amigo distante de qualquer uma das partes.
B) Ser parceiro, empregador ou empregado de alguma das partes.
C) Ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges.
D) Ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes, dos seus cônjuges, de parentes destes em linha reta ou em
linha colateral até o terceiro grau.

CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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Uma sociedade empresária apresentava o seguinte quadro de participação societária: sócios Alfa – 25%; sócio Beta –
25%; sócio Delta – 40%; sócio Gama – 10%. Em setembro de 2019, os sócios Alfa, Beta e Delta decidiram excluir o sócio
Gama da sociedade e, para demonstrar ao mesmo sua parte nos haveres, os demais sócios solicitaram ao contador que
elaborasse o Balanço Patrimonial em 30 de setembro de 2019, que apresentou o Patrimônio Líquido com a seguinte
composição: Capital Social – R$ 300.000,00; Reservas de Lucros – R$ 50.000,00; Prejuízos Acumulados – R$ 60.000,00.
O sócio Gama questionou judicialmente os valores e, para tanto, foi nomeado um perito contador pelo juiz para a
elaboração do Balanço Especial. Examinando a documentação contábil, o perito constatou que: (a) em 31/12/2018
haviam obrigações e contingências que não haviam sido contabilizadas e geraram uma redução de R$ 12.000,00 no
Patrimônio Líquido; (b) até a data de levantamento do Balanço Especial havia um lucro apurado de R$ 20.000,00.
Considerando as informações, os haveres do Gama em 30/09/2019 correspondem a:
A) R$ 29.000,00.
B) R$ 29.800,00.
C) R$ 32.200,00.
D) R$ 41.800,00.
Texto para responder às questões 49 e 50.
Crises financeiras são recorrentes no sistema capitalista, que pode ser considerado, como intrinsecamente instável.
Na história recente do capitalismo ocorreram várias crises internacionais, sendo as mais severas aquelas observadas após
1975, num ambiente global sob a desregulamentação dos mercados e a ascensão do Neoliberalismo, segundo UNCTAD
(2010). No final da década de 1990, diversas crises varreram os países em desenvolvimento ao redor do mundo. Países
do sudeste asiático, além de Rússia, Brasil, Argentina, México e Turquia foram epicentros de crises nesse período. O que
difere a crise bancária iniciada em 2007 no setor financeiro dos Estados Unidos e que culminou em uma crise de
proporções globais em 2008 é que ela pode ser considerada a maior crise financeira da história desde a Grande Depressão
em 1929.
O International Monetary Fund – IMF (2009) argumenta que as causas da crise financeira internacional de 2008 foram
de origem econômica, com a quebra dos bancos dos Estados Unidos, decorrente do calote em massa de hipotecas imobiliárias
ocasionado pelo segmento subprime. Além da origem econômica, essa crise teve desdobramentos morais e políticos, pois em
sua essência, se tornou uma crise de confiança, o que justifica a força e rapidez com que se alastrou para a economia real. A
onda de otimismo dos anos anteriores à crise, em conjunto com a grande expansão do sistema financeiro, a criação de
instrumentos que aparentemente mitigavam riscos e prometiam altos retornos e a visão neoliberalista, onde há a crença
de que o mercado é eficiente, reduzindo ao mínimo a atuação do Estado, também contribuíram para o agravamento da
intensidade e difusão da crise.
Apesar da amplitude global, os impactos da crise financeira internacional de 2008 não foram sentidos de maneira
homogênea entre os países. As economias industriais começaram a sentir os primeiros sinais de retração já no primeiro
semestre de 2008, retração esta que atingiu de maneira mais contundente as economias orientadas à exportação, segundo
BIS (2009). Além da retração econômica, redução no PIB, dos programas de recuperação financeira e da política fiscal
expansionista, no período pós-Crise, as economias industriais sofreram com aquele que foi considerado, segundo BIS (2010),
o maior aumento de suas dívidas soberanas desde o período das grandes guerras, na primeira metade do século 20.
(O impacto da crise financeira internacional de 2008 sobre a estrutura de capital das empresas de países desenvolvidos e emergentes. WC Borges, TP
Júnior, MA Ambrozini, LB Sanches – Revista Contemporânea de Contabilidade, 2018. Disponível em:
https://scholar.google.com.br/citations?user=IZAkE80AAAAJ&hl=pt-BR#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3DptBR%26user%3DIZAkE80AAAAJ%26cstart%3D200%26pagesize%3D100%26citation_for_view%3DIZAkE80AAAAJ%3AsJsF-0ZLhtgC%26tzom%3D180.
Adaptado.)

49
No terceiro parágrafo do texto, a coesão textual interparágrafos ocorre por meio do emprego da locução prepositiva
“Apesar de” para introdução das ideias e fatos ali apresentados. Acerca da produção de sentido estabelecida pode-se
afirmar que, EXCETO:
A) A relação concessiva é corretamente expressa pela locução prepositiva “apesar de”.
B) A informação introduzida pela locução prepositiva “Apesar de “ é identificada, no contexto, como um fato real.
C) A conjunção concessiva “embora” poderia substituir a locução prepositiva em questão mantendo-se a correção
semântica.
D) A informação introduzida por “Apesar de”, ou seja, a amplitude global da crise, pode ser vista como uma situação
hipotética; já que de acordo com o texto, os impactos da crise não foram sentidos de igual forma entre os países.

CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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Sabendo-se que o texto deve apresentar uma progressão textual de acordo com as ideias que o enunciador pretende
expor e desenvolver, considere a proposição inicial do texto em análise “Crises financeiras são recorrentes no sistema
capitalista, que pode ser considerado, como intrinsecamente instável”. Relacionando-a com o restante do texto,
assinale a alternativa correta.
A) A partir do recurso estilístico empregado, o enunciado que dá início ao texto tem como principal objetivo promover a
refutação acerca dos fatos relatados, inserindo uma ideia totalmente contestável.
B) A partir da proposição inicial é possível reconhecer que o objetivo comunicacional do texto seguirá um viés histórico e
objetivo demonstrando seu comprometimento com a realidade sem qualquer tipo de análise subjetiva.
C) No primeiro período do texto, é possível observar que o enunciador recorre a um fato real e à caracterização do sistema
capitalista para estabelecer o pressuposto de que os fatos relatados e analisados a seguir não são inusitados diante do
contexto em que estão inseridos.
D) O primeiro período do texto apresenta informações que demonstram a causa e efeito das crises financeiras,
promovendo uma introdução coerente para as informações e ideias seguintes do primeiro parágrafo que demonstram
dados históricos relacionados ao assunto abordado.

CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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INSTRUÇÕES
1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de
preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável
fornecida pelo Fiscal de Aplicação, todos os equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos, inclusive
carteira com documentos e valores em dinheiro. Não será permitida, durante a realização das provas, a
comunicação entre os examinandos nem a utilização de livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de
consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao examinando
ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos:
bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, Ipod, Ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4,
receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de
qualquer modelo, carteiras, etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade da Consulplan sobre tais
equipamentos. No caso de o examinando, durante a realização das provas, ser surpreendido portando os aparelhos
eletrônicos citados, será lavrado, no Termo de Ocorrência, o fato ocorrido e o examinando será ELIMINADO
automaticamente do processo de seleção. Para evitar qualquer situação nesse sentido, o examinando deverá evitar
portar no ingresso ao local de provas quaisquer equipamentos acima relacionados.
2. Será admitido o uso de máquina calculadora, desde que não permita o armazenamento de texto.
3. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 horas e abrange a assinatura e a transcrição das
respostas para o Cartão de Respostas.
4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os examinandos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. Excepcionalmente, poderão ser
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito.
5. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização
das provas, o examinando deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões
previsto, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os
dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o examinando
deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C, D) e sendo
apenas uma resposta correta.
7. Verifique se o TIPO/COR deste Caderno de Provas coincide com o registrado no rodapé de cada página, assim como
com o TIPO/COR registrado na folha de respostas (gabarito). Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal de
Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências.
8. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou aos critérios de avaliação,
sendo que é dever do examinando estar ciente das normas contidas neste Edital.
9. Não é permitido a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição
ou em qualquer outro meio.
10. O examinando somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O examinando, também,
poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização,
contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos examinandos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes examinandos insista em
sair do local de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado
pelo examinando e testemunhado pelos 2 (dois) outros examinandos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo
Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão.

RESULTADOS E RECURSOS
- O gabarito preliminar das questões objetivas será divulgado nos sites da Consulplan (www.consulplan.net) e do CFC
(www.cfc.org.br), a partir das 16h do dia 28 de outubro de 2019.
- O examinando que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das questões objetivas disporá de 2
(dois) dias, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Exame de Suficiência no endereço eletrônico www.consulplan.net.
- A interposição de recursos poderá ser feita exclusivamente via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição
de Recursos, com acesso pelo examinando mediante o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no
prazo recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link
correspondente ao Exame de Suficiência.

