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ETAPA 1 - FASE 2: Prova de conhecimentos específicos 
 
 

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 conhecimentos específicos, sendo proibido o uso 
daquelas contidas em aparelhos eletroeletrônicos, 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) Entre os meses de janeiro e abril de 20X0, a Cia. Exibição S.A. gastou R$ 60.000,00 em 
pesquisa de novos produtos. Em 01 de maio de 20X0, a empresa inicia a fase de 
desenvolvimento dos produtos e gasta o montante de R$ 300.000,00. Quanto aos gastos com 
desenvolvimento, todos os critérios para reconhecimento estabelecidos no Pronunciamento 
Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível, foram atendidos. O ativo começou a produzir benefícios 
econômicos a partir de 01 de maio de 20X0, sendo sua vida útil estimada em 5 anos. 

Apresente o valor contábil final do ativo intangível em 31 de dezembro de 20X0 da Cia. Exibição 
S.A., considerando as informações apresentadas anteriormente:  

A.  R$ 312.000,00 

B.  R$ 300.000,00 

C.  R$ 260.000,00 

D.  R$ 360.000,00 

E.  R$ 252.000,00 

 

2) Se no balanço inicial de um mês o estoque inicial de materiais era de R$ 37.000,00, o estoque 
final de materiais era de R$ 39.500,00, e R$ 257.800,00 de materiais foram usados, as compras 
de materiais durante o período foram de: 

A.  R$ 181.300,00 

B.  R$ 257.800,00 

C.  R$ 255.300,00 

D.  R$ 297.300,00 

E.  R$ 260.300,00 

 



3) Em relação à aplicação do CPC 12 - Ajuste a Valor Presente, quanto ao alcance é CORRETO 
afirmar que: 

A. A mensuração contábil a valor presente seja aplicada no reconhecimento inicial de ativos e 
passivos. Apenas em certas situações excepcionais, como a que é adotada numa 
renegociação de dívida em que novos termos são estabelecidos, o ajuste a valor presente deve 
ser aplicado como se fosse nova medição de ativos e passivos.   

B.  A mensuração contábil a valor presente seja aplicada no reconhecimento inicial de ativos e 
passivos, mas não em uma renegociação de dívida em que novos termos são estabelecidos, o 
ajuste a valor presente não deve ser aplicado como se fosse nova medição de ativos e 
passivos.  . 

C.  É necessário observar que a aplicação do conceito de ajuste a valor presente sempre equipara 
o ativo ou o passivo a seu valor justo. 

D.  É importante esclarecer que a dimensão contábil do “reconhecimento” envolve a decisão de 
“por quanto registrar” ao passo que a dimensão contábil da “mensuração” envolve a decisão de 
“quando registrar”. 

E.  Nova medição de ativos e passivos a valor presente não devem ocorrer e são matéria para 
julgamento daqueles que preparam e auditam demonstrações contábeis, vis-à-vis 
Pronunciamentos específicos. 

 

4) De acordo com o art. 184 da Lei 6.404/76, os elementos do passivo serão avaliados de acordo 
com os seguintes critérios: 

1 -  As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas 
em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. 

2 – As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a Renda 
a pagar com base no resultado do exercício, serão divulgados pelo valor histórico. 

3 – As obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão 
divulgados pelo valor histórico. 

4 - As obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados 
ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. 

5 - As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a Renda 
a pagar com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a 
data do balanço. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas CORRETAS: 

A.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

B.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5. 

C.  São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5. 

D.  São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5. 

E.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

 

5) Os custos são classificados em diretos e indiretos em função da sua: 

A.  Estrutura de associar ao objeto. 

B.  Capacidade de associação ao objeto. 

C.  Capacidade de variar em relação ao objeto. 

D.  Variabilidade em relação a atividade. 

E.  Capacidade de produção. 



 

6) A Cia. Lagoinha Ltda. fabrica pranchas de surf. O custo padrão do principal material, o 
poliuretano, envolve: 6 kg de material, ao preço de R$ 35,00 por kg. O custo real do poliuretano, 
no período a que refere o padrão, compreendeu: 6,2 kg de material, ao preço de R$ 30,00 por kg. 
No período, as variações Total e de Quantidade foram de: 

A.  Total = R$ 24,00 Favorável; Quantidade: R$ 7,00 Desfavorável. 

B.  Total = R$ 24,00 Desfavorável; Quantidade: R$ 6,00 Desfavorável. 

C.  Total = R$ 37,00 Desfavorável; Quantidade: R$ 6,00 Favorável. 

D.  Total = R$ 37,00 Desfavorável; Quantidade: R$ 7,00 Desfavorável. 

E.  Total = R$ 24,00 Favorável; Quantidade: R$ 6,00 Favorável. 

 

7) Durante o exercício social de 2015, a Cia. Viva Bem S.A. incorreu em gastos com: 

 (i) Aquisição de carteira de clientes e treinamento de pessoal. 

(ii) Publicidade e atividades pré-operacionais. 

(iii) Aquisição de franquias e o registro da aquisição de uma patente. 

(iv) Aquisição de softwares, marcas e direitos autorais.   

Com base nessas informações, e em conformidade com a legislação societária atualizada, é 
CORRETO afirmar que a Cia. Viva Bem S.A. irá reconhecer, em seu Balanço Patrimonial no 
subgrupo Ativo Intangível, os gastos relacionados em:  

A.  (i) e (iv), apenas. 

B.  (iii) e (iv), apenas. 

C.  (i), (iii) e (iv), apenas. 

D.  (i), (ii), (iii) e (iv). 

E.  Nenhuma das alternativas acima estão corretas. 

 

8) A Cia. American Motors é uma empresa descentralizada que possui diversas divisões, dentre 
as quais a Divisão de Caminhões e a Divisão de Componentes. Determinado material utilizado 
pela Divisão de Caminhões é atualmente comprado de fornecedores externos ao custo de R$ 
260,00 por unidade. Entretanto, os mesmos materiais estão disponíveis na Divisão de 
Componentes, que atualmente vende sua produção apenas a clientes externos, ao preço de R$ 
250 por unidade. A Divisão de Componentes tem capacidade ociosa e pode produzir o material 
necessário para a Divisão de Caminhões, ao custo variável de R$ 190,00 a unidade. A Divisão de 
Componentes tem custo fixo de R$ 100.000,00 no período.  

Se o preço de transferência fosse fixado em R$ 210,00 por unidade e 5.000 unidades do material 
fossem transferidas, sem redução nas vendas atuais da Divisão de Componentes, em quanto 
aumentaria o lucro operacional total das operações: da American Motors, da Divisão de 
Caminhões e da Divisão de Componentes? 

A.  R$ 950.000,00; R$ 1.050.000,00; R$ 1.300.000,00. 

B.  R$ 1.300.000,00; R$ 1.250.000,00; R$ 1.050.000,00. 

C.  R$ 200.000,00; R$ 200.000,00; R$ 250.000,00. 

D.  R$ 250.000,00; R$ 0,00; R$ 250.000,00. 

E.  R$ 350.000,00; R$ 100.000,00; R$ 250.000,00. 

 



9) A Cia. Privilegiada, sediada no Estado de Santa Catarina, atua na compra de produtos 
acabados e sua revenda para consumidores finais. Em setembro de 2015, seus estoques iniciais 
estavam zerados e o custo das compras do mês, já deduzidos os créditos de ICMS de 17,0%, 
Cofins de 7,6% e PIS de 1,65%, foi de R$ 80.000,00. Os produtos foram todos vendidos no 
próprio mês. A margem de lucro pretendida é de 30% da receita bruta.  

Assinale a alternativa que corresponde ao montante de receitas brutas desta empresa, se os 
tributos incidentes sobre as estas somam 26,25%: 

A.  R$ 109.080,00 

B.  R$ 104.000,00 

C.  R$ 141.979,52 

D.  R$ 182.857,14  

E.  R$ 169.046,49 

  

10) De acordo com o CPC 19 (R2) – Negócios em Conjunto, é CORRETO afirmar que: 

A.  A entidade que seja parte integrante de negócio não deve avaliar se o acordo contratual dá a 
todas as partes integrantes, ou a um grupo de partes integrantes, o controle do negócio 
coletivamente.  

B.  Em negócio em conjunto, todas as parte integrantes controlam individualmente o negócio. 

C. Negócio em conjunto é uma operação em conjunto ou um empreendimento controlado em 
conjunto (joint venture). 

D.  A classificação de negócio em conjunto como operação em conjunto (joint venture) ou como 
empreendimento controlado em conjunto (joint operation) depende dos direitos e obrigações 
das partes integrantes do negócio. 

E.  Empreendimento controlado em conjunto (joint venture) é um negócio em conjunto segundo o 
qual as partes que detêm o controle conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos brutos 
do negócio. 

 

11) Em 01.01.20X0, a Cia. Referência S.A. adquiriu um equipamento pelo valor de R$ 150.000,00. 
A vida útil deste equipamento foi estimada em 6 anos. No final do exercício de 20X0, a empresa 
verificou que há indícios de não recuperabilidade do valor contábil registrado do equipamento. 
Deste modo, procedeu ao teste de recuperabilidade. 

Em 31.12.20X0, o valor justo de venda do equipamento foi estimado em R$ 120.000,00, 
incorrendo em gastos de R$ 5.500,00 para realização da venda. Além disso, sabe-se que os 
fluxos de caixa futuros estimados do equipamento foram os seguintes: R$ 45.000,00 em 20X1, R$ 
40.000,00 em 20X2, R$ 30.000,00 em 20X3, R$ 20.000,00 em 20X4, e R$ 9.000,00 em 20X5. A 
taxa de desconto que reflete as atuais avaliações do mercado para este equipamento é de 9% 
a.a. 

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o valor CORRETO da perda 
estimada por redução ao valor recuperável do equipamento, reconhecida pela Cia. Referência 
S.A. no exercício de 20X0: 

A.  R$   6.000,00 

B.  R$ 10.500,00 

C.  R$ 24.500,00 

D.  R$   6.865,00 

E.  R$ 31.865,00 

 



12) A Cia. Amazonas produz dois tipos de produtos: Malas e Bolsas. A demanda mensal para os 
dois produtos é de 2.000 unidades de Malas e 1.500 unidades de Bolsas. Cada unidade de Mala 
consome R$ 60,00 de materiais diretos, e cada unidade de Bolsa consome R$ 40,00 de materiais 
diretos. O preço de venda corresponde a R$ 160,00 para as Malas e R$ 220,00 para as Bolsas. O 
processo produtivo da empresa compreende quatro etapas, com os seguintes tempos unitários de 
consumo por produto: 

Produto 
Tempo consumido unitariamente pelos produtos, em minutos 

Molde Corte Costura Acabamento 

Mala 12 20 30 15 

Bolsa 20 40 50 40 

Considerando que a capacidade de produção de cada etapa do processo, em horas, é de: 1.000 
horas no Molde, 1.600 horas no Corte, 2.400 horas na Costura e 1.600 horas no Acabamento. 

Qual o mix de produção que otimiza os ganhos da empresa? 

A.  Malas: 2.000 unidades; Bolsas: 1.400 unidades. 

B.  Malas: 1.750 unidades; Bolsas: 1.500 unidades. 

C.  Malas: 2.000 unidades; Bolsas: 1.500 unidades. 

D.  Malas: 2.300 unidades; Bolsas: 1.500 unidades. 

E.  Malas: 1.750 unidades; Bolsas: 1.400 unidades. 

 

13) Um veículo adquirido em 01.10.2012 por R$ 120.000,00, é vendido em 30.09.2015 por R$ 
70.000,00. Considerando que a taxa de depreciação linear é de 20% ao ano e que sobre a 
operação incidem tributos de 26,25% sobre a Receita Bruta e mais 34,00% sobre o Lucro antes 
do Imposto de Renda e da Contribuição Social, assinale o resultado final (Lucro ou Prejuízo) desta 
operação: 

A.  R$ 24.340,00 

B.  R$   1.072,50 

C.  R$   2.392,50 

D.  R$   3.712,50 

E.  R$ 10.710,00 

 

14) Considere que a Empresa Investidora FLIXNET avalia seus investimentos nas suas coligadas 
pela equivalência patrimonial. A FLIXNET detém 20% da MARCOS que possui Patrimônio Líquido 
(PL) de R$ 135.000,00, 30% da CASTELO DE CARTAS que possui PL de R$ 230.000,00 e 40% 
ANATOMICS CINZA que possui PL de 310.000,00. A MARCOS obteve um lucro de R$ 15.000,00, 
a CASTELO DE CARTAS, um lucro de R$ 25.000,00 e a ANATOMICS CINZA, um lucro de R$ 
30.000,00 no Balanço encerrado em 31.12.2015. Considere também que todas as investidas 
destinaram 50% dos seus lucros para dividendos. O valor da receita de equivalência patrimonial 
da FLIXNET em 31.12.2015 é de: 

A.  R$   22.500,00 

B.  R$ 220.000,00 

C.  R$   11.250,00 

D.  R$   33.750,00 

E.  R$ 197.500,00 

 

 



15) A Cia. JKL fabrica e vende camisetas escolares de colégios de Florianópolis. No último 
período as camisetas foram vendidas a R$ 7,50 cada, e os custos variáveis de fabricação foram 
de 2,25 por unidade. O ponto de equilíbrio da empresa naquele período era de 20.000 unidades. 
O lucro obtido pela empresa foi de R$ 5.040,00 no período. 

Para o próximo período, a empresa planeja: 
. Preço de venda das camisetas: R$ 9,00 
. Custos variáveis devem aumentar em um terço (1/3) 
. Custos fixos devem aumentar em 10%. 

Com base nos dados, no próximo período o número de unidades no ponto de equilíbrio será de: 

A.  17.500 unidades. 

B.  22.000 unidades. 

C.  20.000 unidades. 

D.  20.090 unidades. 

E.  19.250 unidades. 

 

16) Assinale a alternativa que apresenta o saldo do grupo de contas de Empréstimos em 
31.10.2015, a empresa IFRP tomou um empréstimos, no Banco Brasil S/A, tendo-se os seguintes 
dados: 

Data da contratação                            01.10.2015 
Valor do empréstimo                R$ 320.000,00 
Data de vencimento (parcela única)                   31.12.2015 
Valor da taxa bancária        R$ 1.600,00 
Valor da Comissão sobre Repasse       R$ 2.176,00 
Valor de juros prefixados do período    R$ 48.000,00 
Valor líquido do empréstimo                R$ 316.224,00 

A.  R$ 368.000,00  

B.  R$ 333.482,67 

C.  R$ 316.224,00  

D.  R$ 364.224,33 

E.  R$ 320.000,00 

 

17) De acordo com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, 
erros podem ocorrer: 

1. Na mensuração. 
2. No registro. 
3. Na apresentação. 
4. Na conceituação. 
5. Na divulgação. 

 Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas CORRETAS: 

A.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

B.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5. 

C.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

D.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5. 

E.  São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5. 

 



18) Assinale a afirmação CORRETA para uma empresa que emprega o custeio por absorção. 

A.  Lucros sempre aumentarão proporcionalmente ao aumento nas vendas do período. 

B.  Lucros sempre diminuirão proporcionalmente ao aumento nas vendas do período. 

C.  Redução na quantidade produzida no último período, e vendas constantes em todos os 
períodos, resultam em aumento nos lucros do último período. 

D.  Lucros podem diminuir num período mesmo que nesse período não tenham ocorrido 
mudanças nos preços e nos custos. 

E.  O lucro bruto unitário se altera na proporção direta da alteração na quantidade produzida. 

 

19) Em 31.12.2013, a Cia. “WS” possuía 80% de participação da Cia. “FACE”. Nesta data, as 
empresas apresentavam os seguintes balanços patrimoniais: 

  CIA. WS CIA. FACE 

Caixa/Bancos 7.500,00 3.500,00 

Estoques 2.500,00 5.500,00 

Investimentos na Cia. FACE 5.600,00   

TOTAL DO ATIVO 15.600,00 9.000,00 

Fornecedores 6.000,00 2.000,00 

Capital 9.000,00 6.000,00 

Reservas de Lucros 600,00 1.000,00 

TOTAL DO PASSIVO + PL 15.600,00 9.000,00 

No final de 2014, a Cia “WS” havia obtido um lucro de R$ 3.500.00 e a Cia “FACE” um lucro de R$ 
1.500,00. As Contas Caixa/Bancos, Estoques e Capital permaneceram com os mesmos valores, 
ou seja, tiveram movimentações, mas não alterações dos seus valores. De acordo com o 
Pronunciamento Técnico CPC 36 (R-2) - Demonstrações Consolidadas, com base somente nos 
dados apresentados, qual o valor da participação dos não controladores no balanço de 2014? 

A.  R$ 1.400,00 

B.  R$ 1.800,00 

C.  R$ 7.000,00 

D.  R$ 8.500,00 

E.  R$ 1.700,00 

 

20) A Cia. Liquidificadores orçou os custos de conversão em R$ 105.000,00 para o ano. O parque 
fabril foi planejado para ter 525 horas disponíveis para esta produção. Para cada liquidificador é 
aplicado um custo de R$ 10,00 de materiais. O tempo de processamento do produto na unidade 
fabril é de 6 minutos por unidade. No corrente mês a unidade fabril iniciou e concluiu 175 
unidades. Qual é o custo debitado aos liquidificadores produzidos no período? 

A.  R$ 36.750,00 

B.  R$   3.500,00 

C.  R$   5.250,00 

D.  R$   3.675,00 

E.  R$ 35.000,00 

 

 

 


