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Instruções:  
- Verificar se o caderno de provas contém 20 (vinte) questões, cada uma com 5 (cinco) alternativas. 
- Para cada questão deverá ser marcada somente uma alternativa (A, B, C, D ou E). 

- Não será permitida a consulta a nenhuma obra ou qualquer outro recurso. 
- O candidato poderá utilizar calculadora na prova de contabilidade, sendo proibido o uso daquelas 
contidas em aparelhos eletro-eletrônicos, telefone celular, agendas eletrônicas, relógios, 
notebooks e outros.  

- As respostas devem ser marcadas no cartão resposta com um X utilizando, obrigatoriamente, 
caneta de tinta azul ou preta. 
 

Questões:  
 
1) Em 02/01/2014 a “Cia Viva Bem S.A.” adquiriu a patente de uma fórmula de um 
medicamento, de terceiros. A “Cia Viva Bem S.A.” estima que a patente deverá gerar 
receitas por um período de 8 anos. Lamentavelmente, em dezembro de 2014, a “Cia 
Solução em Medicamentos S.A” lança no mercado um remédio capaz de gerar os mesmos 
benefícios. Neste momento, na “Cia Viva Bem S.A.”, a conta patente apresenta um saldo 
de R$ 15.600,00 e a amortização acumulada de R$ 1.950,00.  Diante desse fato, a “Cia 
Viva Bem S.A.” decide, nesta mesma data, reduzir o preço de seu produto, por acreditar 
que 65% do saldo a amortizar não será recuperável via venda futura desse produto. A partir 
do conteúdo introduzido pela Lei nº 11.941/2009 e Lei n. 11.638/2007 (nova redação do § 
3° do art. 183 da Lei n. 6.404/76) o valor da conta Provisão para Perdas da Patente que 
constará no Balanço Patrimonial da “Cia Viva Bem S.A.” em dezembro de 2014 será de: 
A. R$ 13.650,00.  
B. R$ 10.140,00. 
C. R$ 1.267,50. 
D. R$ 8.872,50. 
E. Nenhuma das alternativas está correta. 

 
2) Assinale a alternativa que representa um dos critérios para classificação do Ativo como 
Circulante: 
A. Não esteja sendo mantido com o propósito de ser negociado. 
B. É caixa ou equivalente de caixa, conforme o CPC 3, a menos que haja vedação legal 

por pelo menos doze meses após a data do balanço. 
C. É aplicável a todas as entidades que preparam demonstrações para fins gerais, tanto 

para balanços individuais, consolidados, quanto ITRs. 
D. Espera-se que seja realizado até vinte e quatro meses após a data do balanço. 
E. Trata apenas de divulgação, contudo cada norma internacional possui igualmente suas 

exigências de disclosure. 



 
3) Sobre instrumentos financeiros, quanto aos tratamentos da venda/transferência de um 
(ou grupo de) ativo(s) financeiro(s) em relação à avaliação da entidade de até que ponto 
ela reteve os riscos e os benefícios da propriedade do ativo financeiro, é correto afirmar 
que: 
A. Se o vendedor detém substancialmente todos os riscos e os benefícios, o tratamento 

contábil será: continua-se a reconhecer o ativo transferido; qualquer valor recebido é 
tratado como empréstimo recebido. 

B. Se o vendedor detém substancialmente todos os riscos e os benefícios, o tratamento 
contábil será: baixa do ativo transferido. 

C. Se o vendedor detém substancialmente todos os riscos e os benefícios, o tratamento 
contábil será: o vendedor reconhece os resultados de ganho/perda com a transferência. 

D. Se a entidade transferiu substancialmente todos os riscos e os benefícios da 
propriedade do ativo transferido, o tratamento contábil será: continua-se a reconhecer o 
ativo transferido; há a baixa do ativo transferido. 

E. Se a entidade não transferiu ou manteve substancialmente todos os riscos e os 
benefícios da propriedade do ativo transferido (o vendedor mantém o controle), o 
tratamento contábil será:  baixa do ativo transferido e o vendedor reconhece os 
resultados de ganho/perdas com a transferência. 

 
4) Dados do orçamento de uma empresa para determinado período: 

Vendas (100.000 unid.)   R$ 1.000.000,00 
Custos  Fixos Variáveis  
   Material direto 0,00 300.000,00  
   Mão-de-obra direta 0,00 200.000,00  
   Custos indiretos de fabricação 100.000,00 150.000,00  
   Despesas de vendas e administrat. 110.000,00 50.000,00  
Gastos totais R$ 210.000,00 R$ 700.000,00 R$ 910.000,00 
Resultado orçado   R$ 90.000,00 

 
O ponto de equilíbrio em unidades é de: 
A. 30.000 unidades. 
B. 60.000 unidades. 
C. 70.000 unidades. 
D. 130.000 unidades. 
E. 100.000 unidades. 
 
5) Quanto à contabilização do ajuste a valor presente, é correto afirmar que: 
A. O ajuste a valor presente deverá ocorrer somente no encerramento do exercício. 
B. O ajuste a valor presente deverá ser feito trimestralmente para as contas do ativo 

circulante. 
C. O ajuste a valor presente deverá ocorrer já no momento inicial da transação. 
D. O ajuste a valor presente deverá ser realizado em todas as contas do ativo circulante e 

não circulante. 
E. O ajuste a valor presente não deve ser aplicado no reconhecimento inicial de ativos e 

passivos e sua quantificação não pode ser realizada em base exponencial pro rata, a 
partir da origem da transação. 



6) O conceito de perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa diverge do conceito 
de perdas incorridas. O conceito de perdas incorridas considera o reconhecimento de 
despesas, as perdas que são de conhecimento da empresa detentora dos créditos. A 
empresa, ao adotar o conceito de perdas incorridas na evidenciação das informações 
contábeis, estará infringindo fundamentos da teoria contábil na acepção e abrangência do 
fato em oposição ao reconhecimento das perdas estimadas em créditos de liquidação 
duvidosa. 
Os fundamentos infringidos estão representados pelos Princípios: 
A. Princípio da Continuidade e Princípio da Entidade. 
B. Princípio da Prudência e Princípio do Registro pelo Valor Original. 
C. Princípio da Oportunidade e Princípio do Registro pelo Valor Original. 
D. Princípio da Continuidade e Princípio do Registro pelo Valor Original. 
E. Princípio da Competência.  
 
7) Para que um item possa ser reconhecido como ativo intangível, a legislação exige que 
a organização demonstre que ele é:  
A. Identificável, controlável, gera benefícios econômicos futuros e é mensurável. 
B. Identificável, não controlável, gera benefícios econômicos futuros e é mensurável. 
C. Não identificável, controlável, gera benefícios econômicos futuros e é mensurável.  
D. Identificável, controlável, não gera benefícios econômicos futuros e é mensurável. 
E. Identificável, controlável, gera benefícios econômicos futuros e não mensurável. 
 
8) Unidades produzidas é um critério de alocação de custos apropriado quando: 

A. Custos de mão-de-obra direta são baixos. 
B. Somente um produto é fabricado.  
C. Custos de material direto são altos em relação aos custos de mão-de-obra direta. 
D. Diversos produtos, diferenciados entre si, são fabricados. 
E. Custos indiretos de fabricação são altos em relação aos custos de mão-de-obra direta. 
 
9) Considere que você é o contador de uma empresa que está em processo de ampliação.  
A diretoria solicitou que você apresentasse um fluxo de caixa intervalar, isto é, com valores 
máximos e mínimos para o caixa, tendo em vista que a contabilidade não tinha o seu valor 
final mas tinha esses valores. As informações disponíveis eram as seguintes: 

FLUXOS DE CAIXA VALORES MÍNIMOS VALORES MÁXIMOS 
FCO – Fluxo de Caixa das Operações  R$ 35.000,00  R$ 45.000,00 
FCI – Fluxo de Caixa dos Investimentos R$ (350.000,00) R$ (300.000,00) 
FCF – Fluxo de Caixa dos Financiamentos R$ 100.000,00  R$ 305.000,00 

 
A.  Fluxo de Caixa Mínimo = $ 350.000,00 e Fluxo de Caixa Máximo = $ 300.000,00. 
B.  Fluxo de Caixa Mínimo = $ (215.000,00) e Fluxo de Caixa Máximo = $ 50.000,00. 
C.  Fluxo de Caixa Mínimo = $ 485.000,00 e Fluxo de Caixa Máximo = $ 650.000,00. 
D.  Fluxo de Caixa Mínimo = $ 35.000,00 e Fluxo de Caixa Máximo = $ 45.000,00. 
E.  Fluxo de Caixa Mínimo = $ 135.000,00 e Fluxo de Caixa Máximo = $ 350.000,00. 
  



10) Os dados a seguir foram retirados dos registros contábeis da Empresa Santa Rosa: 

ITENS R$ 
Depreciação dos equipamentos da fábrica         2.000,00  
Depreciação dos equipamentos de vendas         1.000,00  
Propaganda e publicidade     140.000,00  
Frete de entrega         6.000,00  
Salários dos trabalhadores diretos da produção       56.000,00  
Matéria-prima consumida       94.000,00  
Comissões e salários de vendas       20.000,00  
Aluguel da fábrica         4.000,00  
Seguro da fábrica        1.000,00  
Materiais indiretos         3.000,00  
Salários da administração geral da empresa        4.000,00  
 
Baseado nas informações anteriores, os custos de produção incorridos durante no período 
são de: 
A. R$ 102.000,00. 
B. R$ 161.000,00. 
C. R$ 166.000,00. 
D. R$ 160.000,00. 
E. R$ 164.000,00. 
 
11) Considere que Cia Floripa (Investidora) adquiriu, no começo de 2013, 70% do capital 
da Cia. São José(Controlada) por R$ 1.400.000,00 e 20% do capital da Cia Palhoça 
(Coligada) por R$ 1.100.000,00. Considere apenas as seguintes operações e 
acontecimentos entre as companhias investidora e investida aconteceram no ano de 2013: 
I.  A Cia. Floripa vendeu R$ 120.000,00 para a Cia. São José e R$ 142.500,00 para a 

Cia. Palhoça; 
II.  A Cia. São José vendeu R$ 92.000,00 para a Cia. Floripa e R$ 153.000,00 para a 

Cia. Palhoça; 
III.  A Cia. Palhoça vendeu R$ 156.000,00 para a Cia. Floripa e R$ 50.000 para a Cia. 

São José; 
IV.  Todas as vendas entre Investidora e investida e entre investida e investidora foram 

economicamente realizadas, ou seja, foram revendidas para clientes externos às 
companhias; 

V.  Em 2013, a Cia. São José obteve um lucro de R$ 450.000,00 e destinou R$ 
150.000,00 de dividendos; e 

VI.  Em 2013 a Cia. Palhoça obteve um lucro de R$ 620.000,00 e destinou R$ R$ 
180.000,00 de dividendos. 

Assinale a alternativa que apresenta o valor da equivalência patrimonial da Cia. Floripa, na 
Cia. São José e na Cia. Palhoça no final de 2013. 
A. R$ 298.000,00. 
B. R$ 2.798.000,00. 
C. R$ 439.000,00. 
D. R$ 2.500.000,00. 
E. R$ 2.939.000,00. 
 



12) Algumas empresas optam por remunerar seus empregados (executivos, 
administradores ou outros colaboradores) por meio de pacotes que incluem ações e 
opções de ações. A ideia subjacente à remuneração com base nas ações é fazer com que 
os funcionários sejam incentivados a atingir determinadas metas e, assim, se tornem, 
também, donos da entidade ou tenham a oportunidade de ganhar pela diferença entre o 
valor de mercado das ações que subscrevem e o valor da subscrição. Esse tipo de 
remuneração visa incentivar os empregados ao comprometimento com a maximização do 
valor da empresa, alinhando seus interesses aos dos acionistas: 
A. Isso não é necessário, pois de acordo com a Teoria da Firma os empregados (agentes) 

e os acionistas (principais) possuem objetivos comuns. 
B. Isso é necessário, pois de acordo com a Teoria da Agência, os stakeholders (agentes) 

e os acionistas (principais) possuem objetivos que, por muitas vezes, podem ser 
conflitantes. 

C. Isso não é necessário, pois de acordo com a Teoria dos Stakeholders os empregados 
(agentes) e os stakeholders (principais) possuem objetivos comuns. 

D. Esse tipo de remuneração não tem relação com os objetivos dos administradores, 
agentes, stakeholders e acionistas e visa apenas aumentar a renda dos empregados 
sem o recolhimento dos encargos sociais por parte da entidade. 

E. Isso é necessário, pois de acordo com a Teoria da Agência, os empregados (agentes) 
e os acionistas (principais) possuem objetivos que, por muitas vezes, podem ser 
conflitantes. 

 
13) Quais dos elementos são considerados custos de transformação ou conversão: 

A. Mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação. 
B. Salários da administração, matéria-prima e energia elétrica. 
C. Salários da administração da produção, seguros da fábrica e material direto. 
D. Material direto, custos indiretos de fabricação e fretes de vendas. 
E. Matéria-prima, mão-de-obra direta e salários do pessoal de vendas. 
 
14) De acordo com o CPC 03/R2/2010, a Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser 
elaborada destacando três tipos de atividades: Operacionais, de Investimentos e 
Financiamentos. Analise os itens abaixo e classifique-os de acordo com o tipo de atividade, 
conforme previsto na legislação. 
I.   Pagamento de fornecedores. 

II.   Amortização de empréstimos junto a instituições financeiras. 
III.   Venda de imóvel de uso da empresa. 
IV.   Aquisição de novas máquinas para ampliação das atividades operacionais. 
V.   Pagamento de dividendos. 
VI.  Compra de mercadorias para revenda. 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta das afirmativas, segundo o tipo de 
atividade: 
A. Operacional; Investimento; Investimento; Investimento; Financiamento; Operacional. 
B. Operacional; Financiamento; Investimento; Investimento; Investimento; Operacional. 
C. Operacional; Financiamento; Investimento; Investimento; Financiamento; Operacional. 
D. Operacional; Investimento; Investimento; Financiamento; Financiamento; Operacional. 
E. Investimento; Operacional; Investimento; Investimento; Financiamento; Operacional. 



15) Considerando a Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores na redação, por meio 
das Lei nº 10.303/01, Lei nº 11.638/2007 e a Lei nº 11.941/2009: 
I.  Os investimentos caracterizados como aplicações em participações no capital social 

de outras sociedades, cuja investidora for titular de 10% do capital votante da 
investida, sem influência significativa, são avaliados pelo MEP. 

II.  Os ativos intangíveis com vida útil definida são, inicialmente, amortizados, e 
posteriormente submetidos ao Impairment Test; já os ativos intangíveis com vida útil 
indefinida são submetidos ao Impairment Test. 

III.  O ágio, ou deságio, proveniente do investimento em participação no capital social de 
outra sociedade avaliado pelo Método da Equivalência Patrimonial pode ser 
justificado, pela investida: por diferença entre o valor de mercado e o valor contábil 
dos bens; e por expectativa de rentabilidade futura. 

IV.  Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à 
manutenção das atividades operacionais da empresa devem ser registrados no 
subgrupo Imobilizado. 

Assinale a alternativa correta: 
A. Apenas as afirmativas II e III estão corretas.   
B. Apenas a afirmativa I está correta. 
C. Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
D. Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
E. Nenhuma das afirmativas está correta. 
 
16) O processo de produção, além de produtos e co-produtos, pode gerar: 

A. Sobreprodutos, resíduos e materiais diretos. 
B. Subprodutos, resíduos e materiais auxiliares. 
C. Subprodutos, retalhos e materiais indiretos. 
D. Subprodutos, resíduos e materiais recuperados. 
E. Subprodutos, reciclados e materiais auxiliares. 
 
17) Na técnica de redução ao valor presente de contas a receber e a pagar, para fins 
contábeis, a mensuração decorre dos conceitos de avaliação de ativos e de passivos a 
valores de saída. Quando a cobrança e a transformação em dinheiro exigem um período 
de espera (prazo de vencimento), pode-se afirmar que: 
I. O valor atual é determinado pelo desconto aplicado. 
II. O valor presente desses ativos a receber é inferior ao valor final que se espera cobrar. 
III. O valor presente desses passivos a pagar é superior ao valor final que se espera 

pagar. 
IV. Quanto maior o prazo, maior o valor presente desses passivos. 
V. Mantida a taxa, quanto maior o prazo, menor o valor presente desses ativos. 
Assinale a alternativa correta: 
A. Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. 
B. Todos os itens estão corretos. 
C. Apenas os itens I, II e V estão corretos. 
D. Todos os itens estão incorretos. 
E. Apenas os itens III e IV estão corretos. 



 
18) O Balanço Social, como demonstração contábil de evidenciação não obrigatória pela 
legislação, demonstra: 
A. As quantidades de poluentes produzidos no período em evidenciação. 
B. O perfil completo e tempo de efetivo da força de trabalho da entidade. 
C. O grau efetivo de tenuidade social no uso do patrimônio público. 
D. As iniciativas da interação da empresa com o meio em que se insere. 
E. A política de impolidez em relação ao meio ambiente. 
 
19) Os sistemas de acumulação de custos podem ser classificados em: 
A. Custeio direto, custeio por absorção e custeio por atividades. 
B. Diretos e indiretos. 
C. Fixos e variáveis. 
D. Por processo e por departamento. 
E. Por ordem de trabalho e por processo.  
 
20) O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi idealizado em função das 
necessidades de convergência internacional das normas contábeis, centralização na 
emissão de normas e representação e processos democráticos na produção dessas 
informações. O CPC tem por responsabilidade emitir regulamente: 
A. Apenas Pronunciamentos Técnicos (CPC). 
B. Pronunciamentos Técnicos (CPC), Orientações (OCPC) e Interpretações (ICPC). 
C. Apenas Orientações (OCPC). 
D. Apenas Interpretações (ICPC) e Orientações (OCPC). 
E. Apenas Pronunciamentos Técnicos (CPC), visto que tanto orientações quanto 

interpretações são de responsabilidade dos órgãos de classes (CFC, ABRASCA, 
APIMEC, BOVESPA, FIPECAFI e IBRACON). 

 
 


