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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 
 

 

EXAME DE SUFICIÊNCIA – 2ª Edição 2011 

Edital N.o 01/2011 

 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 

Ao receber o Caderno de Prova: 

Escreva seu nome e número de inscrição. 

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

Use como rascunho as páginas finais no final deste caderno. As mesmas não poderão ser 
destacadas durante a realização da prova. 

Ao receber a Folha de Respostas: 
- Confira o seu número de inscrição. 

- Assine, à CANETA, no espaço próprio indicado (a assinatura não deve ultrapassar o 
espaço delimitado). 

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

 

 

 

.01. 

  

 

 

A 

  

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

  D 

 
Observações quanto ao preenchimento da folha de respostas: 
 

1. Use caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
2. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área 

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

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

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

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

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

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

 

.02. 

 A  B C   D 

 

.03. 

 A  B C   D 

 

.04. 

 A  B C   D 

     

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

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

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 

QUATRO HORAS 
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ATENÇÃO 

 

 

 

Sr.(a) Candidato(a), 

 

 

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

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

constituída de 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. Considerando os conceitos de passivos e provisões, julgue os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 

 
 

I.   Provisões são passivos com prazo ou valor incertos. 
II.   Passivos são obrigações presentes. 

III.   Passivos podem representar obrigações formais ou legalmente exigíveis ou 
obrigações decorrentes de práticas negociais costumeiras. 

IV.   Provisões estão relacionadas a perdas operacionais futuras. 
 
 

A sequência CORRETA é: 
 
 
a) F, F, V, F. 
b) F, V, V, F. 
c) V, F, F, V. 
d) V, V, V, F. 
 
 
 
2. Acerca do conteúdo das Demonstrações Contábeis, julgue os itens abaixo e, 

em seguida, assinale a opção CORRETA. 
 
 

I.  O Balanço Patrimonial apresenta os elementos relacionados com a 
mensuração da posição patrimonial e financeira: ativos, passivos e 
patrimônio líquido. 

II.  São considerados Caixa e Equivalente de Caixa o saldo em Caixa, Bancos 
e ainda todos os recursos em aplicação financeira independente do prazo 
de resgate. 

III. A Demonstração do Valor Adicionado deve proporcionar aos usuários das 
demonstrações contábeis informações relativas à riqueza criada pela 
entidade em determinado período e à forma como tais riquezas foram 
distribuídas. 

 
 

Estão certos os itens: 
 
 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) I, II e III. 
d) II e III, apenas. 
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3. Uma sociedade empresária, no encerramento do exercício de 2010, obteve as 
seguintes informações:  

 
 

Adiantamento a Fornecedores R$1.000,00 
Adiantamento de Clientes R$2.000,00 
Ativo Imobilizado R$20.000,00 
Capital Social R$29.000,00 
Contas a Pagar R$40.000,00 
Depreciação Acumulada R$2.000,00 
Despesas Antecipadas R$1.000,00 
Disponibilidades R$1.000,00 
Duplicatas a Receber R$30.000,00 
Estoques R$20.000,00 
Realizável a Longo Prazo R$2.000,00 
Reserva Legal R$2.000,00 

 
 

O valor total do Ativo no Balanço Patrimonial é de: 
 
 
 
a) R$71.000,00  
b) R$73.000,00  
c) R$74.000,00  
d) R$75.000,00  
 

 
4. Uma sociedade adquiriu em 2.1.2010 um veículo para ser utilizado na sua 

atividade operacional por R$70.000,00. Na data da aquisição, a empresa 
apresentou estudo no qual demonstrou que a vida útil do veiculo é de 10 anos 
e que o valor justo líquido de despesa de venda no momento de sua 
desativação, trazida a valor presente, será de R$10.000,00.  
Em 31.12.2010, a empresa aplicou NBC TG 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos e apresentou estudo onde o valor recuperável deste 
bem é de R$55.000,00. 
 
 
O valor do Imobilizado, líquido da depreciação acumulada, em 31.12.2010, é 
de: 

 
 
 
a) R$45.000,00. 
b) R$54.000,00. 
c) R$55.000,00. 
d) R$64.000,00. 
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5. Uma sociedade empresária adquiriu um bem de uso por R$6.000,00 em 
31.8.2011, pagando uma entrada de 25% em dinheiro e o restante em quinze 
dias; incidiu sobre a operação ICMS recuperável no valor de R$720,00 
embutido no preço de aquisição do bem. 
 
  
O registro contábil do evento provocará um aumento no ativo no valor de: 
 
 
 

a) R$4.500,00. 
b) R$5.220,00. 
c) R$5.280,00. 
d) R$6.720,00. 
 
 
 
6. Um cliente comprou em uma determinada empresa comercial uma mercadoria, 

faturada em dezembro de 2010. A pedido do comprador, a entrega da 
mercadoria, que já se encontra em estoque, identificada e pronta para entrega 
ao comprador, ficou retardada para o mês de janeiro de 2011.  
 
 
Assim sendo, a empresa vendedora deverá registrar: 

 
  
 
a) a receita em dezembro de 2010. 
b) a receita em janeiro de 2011. 
c) o fato em conta de compensação e reconhecer a venda em 2011. 
d) o adiantamento em dezembro de 2010 e o resultado em janeiro de 2011. 
 
 
 
 
7. As informações abaixo retratam como a escrituração contábil deve ser 

executada. Com relação a esse procedimento, assinale a opção INCORRETA. 
 
 
a) A escrituração contábil deve ser registrada com ausência de espaços em 

branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas. 
b) A escrituração contábil deve ser registrada com base em documentos de origem 

externa ou interna ou, na sua falta, registrada em elementos que comprovem ou 
evidenciem fatos contábeis. 

c) A escrituração contábil deve ser registrada em idioma em cuja transação foi 
realizada e em moeda corrente nacional, em forma de livro e regime de caixa. 

d) A escrituração contábil deve ser registrada em idioma, em moeda corrente 
nacional, em forma contábil e em ordem cronológica de dia, mês e ano. 
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8. Durante o ano de 2010, foram registradas as seguintes movimentações no 
Patrimônio Líquido de uma empresa: 

 
 

 Aumento de capital em dinheiro R$8.000,00 
 Aumento de capital em reservas R$6.000,00 
 Lucro Líquido do Período R$7.000,00 
 Destinação do Lucro: 

                   Distribuição de Dividendos R$4.000,00 
                   Reservas de Lucros R$3.000,00 

 
 

Dados esses valores, a variação líquida do Patrimônio Líquido a ser 
evidenciada na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
corresponde a: 

 
 
 
a) R$11.000,00. 
b) R$12.000,00. 
c) R$14.000,00. 
d) R$17.000,00. 
 
 
 
 
 
9. Em relação às Notas Explicativas e às Demonstrações Contábeis, assinale a 

opção INCORRETA. 
 
 
a) A entidade deve divulgar nas notas explicativas as fontes principais da incerteza 

das estimativas à data do balanço que tenham risco significativo de provocar 
modificação material nos valores contábeis de ativos e passivos durante o 
próximo. 

b) A entidade deve divulgar no resumo de políticas contábeis significativas as 
bases de mensuração utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis e 
outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão 
das demonstrações contábeis. 

c) Informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações 
contábeis, mas que seja relevante para sua compreensão, deve ser apresentada 
nas notas explicativas. 

d) Políticas contábeis inadequadas podem ser retificadas por meio da divulgação 
das políticas contábeis utilizadas ou por notas ou qualquer outra divulgação 
explicativa. 
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10. Uma mercadoria é vendida por R$1.200,00 em 31.12.2010, com pagamento 
acertado para 31.12.2012. A taxa de juros vigente no mercado é de 4,5% a.a.  

 
O registro de receita correspondente a esta transação nos anos de 2010, 2011 
e 2012, será de, respectivamente: 

 
a) Receita com Vendas de R$1.092,00; Receita com Vendas de R$54,00; e 

Receita com Vendas de R$54,00. 
b) Receita com Vendas de R$1.092,00; Receitas Financeiras de R$54,00; e 

Receitas Financeiras de R$54,00. 
c) Receita com Vendas de R$1.098,88; Receitas Financeiras de R$49,45; e 

Receitas Financeiras de R$51,67. 
d) Receita com Vendas de R$1.098,88; Receitas Financeiras de R$50,56; e 

Receitas Financeiras de R$50,56. 
 
11. Quanto ao reconhecimento das receitas de serviços, assinale a opção 

CORRETA. 
 
a) A receita de serviços de propaganda de um canal de televisão deve ser 

reconhecida quando ocorre a venda do produto anunciado pelo cliente. 
b) As comissões de agentes de seguro, sem prestação de serviços adicionais à 

venda, deverão ser reconhecidas como receitas pelas seguradoras quando 
finaliza o período do contrato de seguro. 

c) As receitas de mensalidades escolares referentes a um ano letivo recebidas 
antecipadamente deverão ser reconhecidas à medida que as aulas são 
oferecidas. 

d) No caso de venda de determinado produto juntamente com o contrato de 
garantia estendida por um ano, as receitas da venda e da prestação do serviço 
da garantia deverão ser reconhecidas no momento da venda. 

 
12. Observe os itens abaixo, considerando a situação em 31.12.2010. 
 

I.   Uma determinada sociedade por ações de capital fechado, do ramo 
comercial, com 35 filiais no país, e com faturamento em 2009 de 
R$280.000.000,00. 

II.   Cooperativa de crédito, com 15 filiais em determinado Estado da 
Federação e com faturamento em 2009 de R$48.000,000,00. 

III.   Empresa Limitada, do ramo industrial, com faturamento em 2009 de 
R$2.400.000,00. 

 
À luz da NBC TG 1000, que trata da Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, assinale a opção CORRETA. 
 

a) A pessoa jurídica apresentada no item I é de grande porte e a apresentada no 
item III é de porte médio. 

b) A pessoa jurídica apresentada no item II é uma empresa de porte médio. 
c) A pessoa jurídica apresentada no item III é uma empresa de pequeno porte. 
d) As pessoas jurídicas apresentadas no item I e no item III são enquadradas como 

pequenas e médias empresas. 
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13. Uma sociedade empresária realizou as seguintes transações no mês de agosto 
de 2011: 

 

   Prestação de Serviços no valor de R$100.000,00, com a utilização de 
materiais que custaram R$20.000,00 e custo de pessoal no valor de 
R$10.000,00. 

   Pagamento da apólice de seguros no valor total de R$12.000,00, com 
vigência a partir do mês de agosto de 2011 e cobertura de 1 ano. 

   Gastos com materiais no valor de R$5.000,00 a serem utilizados na 
prestação de serviços do mês de setembro de 2011. 

 
Considerando que estas foram as únicas transações realizadas pela empresa e 
que não existe nenhum efeito tributário adicional a ser registrado, o resultado 
da sociedade, em agosto de 2011, será de: 

 
 
 
 
a) R$53.000,00. 
b) R$58.000,00. 
c) R$64.000,00. 
d) R$69.000,00. 
 
 
 
14. Uma sociedade empresária iniciou suas atividades em 1º de agosto de 2011, 

tendo realizado as seguintes operações durante o mês: 
 
 

Data Operação 

1.8.2011 Integralização do capital inicial de R$200.000,00 em dinheiro, 
depositado em conta corrente. 

2.8.2011 Compra à vista, com cheque, de terreno para uso próprio por 
R$80.000,00.  

5.8.2011 Compra de computadores para revenda à vista por R$120.000,00. 

8.8.2011 Compra, a prazo, de computadores para revenda pelo valor de 
R$80.000,00. 

12.8.2011 Devolução de 25% da compra do dia 8 por defeito na mercadoria. 

28.8.2011 Venda do estoque de computadores à vista por R$350.000,00. 

 
 

Em relação ao Balanço Patrimonial elaborado, a partir do registro das 
transações, é CORRETO afirmar que o:  

 
 
 
a) Patrimônio Líquido totaliza R$370.000,00. 
b) Patrimônio Líquido totaliza R$200.000,00. 
c) Passivo totaliza R$430.000,00. 
d) Ativo Circulante totaliza R$430.000,00. 
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15. Uma entidade apresentou, em 31.12.2010, os seguintes saldos de contas: 

 

Contas Saldos 

Ações de outras Empresas – Para Negociação Imediata R$800,00 

Ações em Tesouraria R$600,00 

Ajustes de Avaliação Patrimonial – saldo devedor R$1.800,00 

Aplicações em Fundos de Investimento com Liquidez Diária R$5.200,00 

Bancos Conta Movimento R$12.000,00 

Caixa R$1.400,00 

Capital Social R$80.000,00 

Clientes – Vencimento em março de 2011 R$24.000,00 

Clientes – Vencimento em março de 2012 R$13.200,00 

Clientes – Vencimento em março de 2013 R$8.000,00 

Depreciação Acumulada R$17.600,00 
Despesas Pagas Antecipadamente – prêmio de seguro 
com vigência até dezembro de 2011 R$600,00 

Estoque de Matéria-Prima R$10.000,00 
Financiamento Bancário – a ser pago em 12 parcelas 
mensais de igual valor, vencendo a primeira em janeiro de 
2011 R$60.000,00 

Fornecedores R$38.000,00  

ICMS a Recuperar R$1.200,00 

Imóveis de Uso R$52.000,00 

Impostos a Pagar – Vencimento em janeiro de 2011 R$12.800,00 

Máquinas Utilizadas na Produção R$36.000,00 

Propriedades para Investimento R$8.000,00 

Participação Societária em Empresas Controladas R$28.000,00 

Participações Permanentes no Capital de Outras Empresas R$2.000,00 

Reserva Legal R$8.000,00 

Reservas de Capital R$4.400,00 

Veículos utilizados para entrega de produtos R$16.000,00 
 

No Balanço Patrimonial, o saldo do Ativo Circulante é igual a: 
 
a)  R$48.600,00.  
b)  R$50.000,00.  
c)  R$54.400,00. 
d)  R$55.200,00. 
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16. Uma sociedade, cujo exercício social coincide com o ano-calendário, pagou, 

em 30.4.2009, o prêmio correspondente a uma apólice de seguro contra 

incêndio de suas instalações com cobertura para o período de 1º.5.2009 a 

30.4.2010. O valor pago de R$30.000,00 foi indevidamente registrado como 

despesa operacional do exercício de 2009.  

 
Observando o Princípio Contábil da Competência, o lançamento de ajuste, feito 
em 31.12.2009 provocou, no resultado do exercício de 2009: 

 

 

 
a) um aumento de R$ 10.000,00. 
b) um aumento de R$ 30.000,00. 
c) uma redução de R$ 10.000,00. 
d) uma redução de R$ 20.000,00. 
 

 

 

17. Relacione o termo descrito na primeira coluna com os conceitos na segunda 
coluna e, em seguida, assinale a opção CORRETA.  

 

(1) Gasto (   ) Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção 
de outros bens ou serviços. 

(2) Investimento (   ) Sacrifício financeiro que a entidade arca para a 
obtenção de um produto ou serviço qualquer, 
reconhecimento esse representado por entrega ou 
promessa de entrega de ativos. 

(3) Custo (   ) Bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente 
para obtenção de receitas. 

(4) Despesa (   ) Aquisição de bens ou serviços que são estocados 
nos ativos da empresa para baixa ou amortização 
quando de sua venda, de seu consumo, de seu 
desaparecimento ou de sua desvalorização. 

 
 

A sequência CORRETA é: 
 
 
a) 1, 3, 4, 2. 
b) 2, 1, 4, 3. 
c) 3, 1, 4, 2. 
d) 4, 1, 3, 2. 
 
 
 
 
 



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 
EXAME DE SUFICIÊNCIA 

Técnico em Contabilidade 

 15 

18. Relacione o tipo de custo descrito na primeira coluna com os conceitos 
apresentados na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

 
(1) Custo Fixo (  ) São custos de natureza mais genérica, não 

sendo possível identificar imediatamente 
como parte do custo de determinado produto.  

(2) Custo Variável  (  ) Um custo uniforme por unidade, mas que 
varia no total na proporção direta das 
variações da atividade total ou do volume de 
produção relacionado. 

(3) Custo Direto (  ) Um custo que, em determinado período e 
volume de produção, não se altera em seu 
valor total, mas vai ficando cada vez menor 
em termos unitários com o aumento do 
volume de produção. 

(4) Custo Indireto (  ) São custos incorridos em determinado 
produto, identificando-se como parte do 
respectivo custo. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) 2, 4, 1, 3. 
b) 2, 4, 3, 1. 
c) 4, 2, 1, 3. 
d) 4, 2, 3, 1. 
 
19. Uma empresa realizou seu inventário físico em 1º.8.2011, identificando em seu 

estoque de mercadorias 8.000 unidades, avaliadas ao custo médio unitário de 
R$180,00. Em 5.8.2011, vendeu 6.000 unidades à vista por R$1.650.000,00, 
numa operação isenta de tributos de qualquer natureza. O comprador, no dia 
10.8.2011, devolveu 20% da compra e ainda conseguiu obter um abatimento 
de 20% no preço. Considerando essas transações as únicas do mês de 
agosto, a empresa apresentou um estoque em 31.8.2011 de: 

 
 
a) 3.200 unidades a R$193,50, totalizando R$619.200,00. 
b) 3.200 unidades a R$180,00, totalizando R$576.000,00. 
c) 3.200 unidades a R$166,50, totalizando R$532.800,00. 
d) 3.200 unidades a R$144,00, totalizando R$460.800,00. 
 
 
 
20. O gasto do departamento financeiro, a depreciação das máquinas de 

produção, a compra de matéria-prima e o obsoletismo de estoque são, 
respectivamente: 

 
a) despesa, ativo, perda, custo. 
b) despesa, custo, ativo, perda. 
c) despesa, custo, perda, ativo. 
d) despesa, perda, ativo, custo. 
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21. Considerando que o conceito de custo é igual a consumo, ou seja, é o gasto 

incorrido no setor de produção de uma unidade fabril, julgue os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 

 
I.   O custo e a despesa reduzem de imediato o patrimônio líquido. 

II.   O custo de transformação é sinônimo de custo de produção. 
III.   O custo de fabricação do produto somente reduz o patrimônio líquido se 

houver venda desse produto. 
 

A sequência CORRETA é: 
 
a) F, F, F. 
b) F, F, V. 
c) F, V, V. 
d) V, V, V. 
 
 
22. Abaixo estão apresentados gastos de uma determinada empresa: 
 

Comissões de vendas R$80.000,00 
Salários do pessoal de produção R$120.000,00 
Matéria-prima consumida R$350.000,00 
Salários do pessoal administrativo                           R$90.000,00           
Depreciação das maquinas usadas na produção R$60.000,00 
Seguros das maquinas usadas na produção R$10.000,00 
Despesas financeiras R$50.000,00 
Honorários da diretoria financeira R$40.000,00 
Materiais diversos utilizados na produção R$15.000,00 
Energia elétrica utilizada na produção R$85.000,00 
Manutenção das maquinas usadas na produção R$70.000,00 
Despesas de entregas de produtos R$45.000,00 
Gastos com correios, telefone da área de vendas  R$5.000,00 
Material de consumo de escritório R$5.000,00 

 
 

Os Custos de Produção somam:     
 
 
 
    
a) R$710.000,00. 
b) R$745.000,00. 
c) R$790.000,00. 
d) R$800.000,00. 
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23. No primeiro semestre de 2011, uma determinada indústria tem os seguintes 
custos indiretos em seu departamento de colocação de tampas em garrafas.  

 

 

Mão de Obra Indireta R$11.200,00 
Lubrificantes R$2.450,00 
Energia Elétrica R$3.325,00 
Depreciação R$1.750,00 
Custos Indiretos Diversos R$4.200,00 

 
Neste primeiro semestre, foram produzidas 24.500 dúzias de garrafas de 0,5 
litro, 28.000 dúzias de garrafas de 1,0 litro e 17.500 dúzias de garrafas de 1,5 
litro.  
 
Com base na quantidade produzida, assinale a opção que apresenta o rateio 
dos custos indiretos das garrafas. 

 
a) A garrafa de 1,0 litro totalizou custos indiretos na ordem de R$9.651,43. 
b) A garrafa de 1,5 litro totalizou custos indiretos na ordem de R$9.050,79. 
c) As garrafas de 0,5 e 1,0 litro totalizaram custos indiretos na ordem de 

R$17.193,75. 
d) As garrafas de 1,0 e 1,5 litro totalizaram custos indiretos na ordem de 

R$18.702,22. 
 
24. De acordo com a terminologia de custos, julgue os itens abaixo como 

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

I.   A depreciação de equipamentos que são utilizados em mais de um produto 
é classificada como custos indiretos de fabricação. 

II.   Quando uma indústria produz apenas um produto, não existe alocação de 
custos indiretos de fabricação. 

III.   O valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros 
insumos de produção são incluídos como custo do período. 

IV.   O critério PEPS pressupõe que os itens de estoque que foram comprados 
ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar e, 
consequentemente, os itens que permanecerem em estoque no fim do 
período sejam os mais recentemente comprados ou produzidos. 

V.   De acordo com o critério do custo médio ponderado, o custo de cada item é 
determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no 
começo de um período e do custo dos mesmos itens comprados ou 
produzidos durante o período. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) V, F, V, F, F. 
b) V, F, V, F, V. 
c) V, V, F, V, F. 
d) V, V, F, V, V. 
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25. O Princípio de Contabilidade que afirma que, uma vez integrado ao patrimônio, 
os componentes patrimoniais, ativos e passivos podem sofrer variações 
decorrentes da aplicação do custo corrente, valor realizável, valor presente, 
valor justo e atualização monetária é o Principio do(a):  

 
a) Competência. 
b) Continuidade. 
c) Entidade. 
d) Registro pelo Valor Original. 
 
26. Em relação aos Princípios de Contabilidade e sua respectiva conceituação, 

relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA. 

 
(1) Princípio da 

Entidade 
(  ) Pressupõe que a Entidade foi constituída 

para operar por tempo indeterminado e, 
portanto, a mensuração e a apresentação 
dos componentes do patrimônio levam em 
conta esta circunstância. 

(2) Princípio da 
Continuidade 

(  ) Determina que os componentes do 
patrimônio devem ser inicialmente 
registrados pelos valores originais das 
transações, expressos em moeda 
nacional. 

(3) Princípio da 
Oportunidade 

(  ) Reconhece o Patrimônio como objeto da 
Contabilidade e afirma a autonomia 
patrimonial, a necessidade da 
diferenciação de um Patrimônio particular 
no universo dos patrimônios existentes, 
independentemente de pertencer a uma 
pessoa, um conjunto de pessoas, uma 
sociedade ou instituição de qualquer 
natureza ou finalidade, com ou sem fins 
lucrativos. 

(4) Princípio do 
Registro pelo Valor 
Original 

(  ) Refere-se ao processo de mensuração e 
apresentação dos componentes 
patrimoniais para produzir informações 
íntegras e tempestivas. 

 
A sequência CORRETA é: 
 
a) 1, 3, 2, 4. 
b) 2, 4, 1, 3. 
c) 4, 2, 1, 3. 
d) 1, 3, 4, 2. 
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27. Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade, em relação à mensuração 
de estoques, assinale a opção CORRETA. 
 
 

a) A entidade avalia estoques pelo menor valor entre o custo e o preço de venda 
estimado diminuído dos custos para completar a produção e as despesas de 
venda. 

b) A entidade deve avaliar o custo de estoques pelo método, último a entrar, 
primeiro a sair – UEPS. 

c) Os custos de aquisição de estoques abrangem o preço de compra, fretes e 
outros gastos, com exceção dos tributos recuperáveis, ou não, pela entidade. 

d) Uma perda por desvalorização de estoque ocorre quando o valor contábil de 
ativo é menor que seu valor recuperável. 
 
 

28. Em relação à aplicação do Princípio do Registro pelo Valor Original, assinale a 
opção CORRETA. 

 
 
a) A aplicação do Princípio do Registro pelo Valor Original implica que os ativos e 

passivos sejam registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa, 
não sendo admitida outras bases de mensuração, tais como valor realizável, 
valor presente e valor justo. 

b) A atualização monetária representa nova avaliação, mediante a aplicação de 
indexadores ou outros elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo 
da moeda em um dado período, constituindo-se, portanto, em um 
descumprimento do Princípio do Registro pelo Valor Original. 

c) A atualização monetária representa o ajustamento dos valores originais para 
determinada data, mediante a aplicação de indexadores ou outros elementos 
aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado 
período, não representando um descumprimento Princípio ao Registro pelo 
Valor Original. 

d) A redação atualizada da Resolução CFC n.º 750/93, que trata dos Princípios de 
Contabilidade, feita pela Resolução n.º 1.282/10, aboliu o Princípio do Registro 
pelo Valor Original por estar em desacordo com as novas normas contábeis 
brasileiras, convergentes às normas internacionais de contabilidade. 

 
 
29. A NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos se aplica a todos os 

ativos a seguir, EXCETO a: 
 
 
a) Ativo Intangível. 
b) Estoque. 
c) Imobilizado.  
d) Investimento em Controlada. 
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30. Em relação à aplicação do Princípio da Oportunidade, assinale a opção 
INCORRETA. 

 
a) A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da 

informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância.  
b) É necessário considerar que a confiabilidade tem prioridade em relação à 

tempestividade da informação produzida, sendo sempre preferível sacrificar a 
tempestividade em prol da confiabilidade. 

c) É necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da 
informação, de forma a tentar equilibrar as duas qualidades. 

d) Este Princípio de Contabilidade refere-se ao processo de mensuração e 
apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras 
e tempestivas. 

 
 

31. Os valores correspondentes à remuneração de férias e adicional de férias a 
que os empregados terão direito são registrados como despesa:  
 

a) a cada período trabalhado, em atendimento ao Princípio da Competência. 
b) a cada período trabalhado, em atendimento ao Princípio da Entidade. 
c) no momento da concessão das férias, em atendimento aos Princípios da 

Competência e da Oportunidade. 
d) no momento do pagamento das férias, em atendimento aos Princípios da 

Prudência e da Continuidade. 
 
 
32. São atribuições do Conselho Federal de Contabilidade, EXCETO: 
 
a) aprovar os Regimentos Internos organizados pelos Conselhos Regionais. 
b) editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional. 
c) expedir e registrar a carteira profissional. 
d) regular acerca dos princípios contábeis, do cadastro de qualificação técnica e 

dos programas de educação continuada. 
 
33. Uma determinada organização contábil presta serviços para diversos clientes. 

Com o aumento da inadimplência de seus clientes, o contabilista responsável, 
ao tomar medidas para garantir o recebimento, passou a reter a documentação 
das empresas inadimplentes sob condição de recebimento das quantias 
devidas por elas.  

 
Na situação acima, o profissional da Contabilidade: 

 
a) cometeu um ato abusivo, conforme disposição no Código de Ética Profissional 

do Contador. 
b) cometeu um ato abusivo. No entanto, se o profissional provar que o 

procedimento era necessário para a continuidade do negócio, será anistiado. 
c) praticou um ato que está previsto no Código de Ética Profissional do Contador, 

mas não existe previsão para sanções éticas. 
d) praticou um ato que não está previsto no Código de Ética Profissional do 

Contador, logo não houve nenhum ato abusivo. 
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34. De acordo com o Decreto-Lei n.o 9.295/46 e a Lei n.o 12.249/10, são 
considerados trabalhos técnicos a serem exercidos tanto pelo contador quanto 
pelo técnico de contabilidade: 

 
 

a) a assistência aos conselhos fiscais das sociedades anônimas. 
b) a organização e a execução de serviços de contabilidade em geral. 
c) a revisão e a elaboração de relatório de auditoria. 
d) as perícias judiciais ou extrajudiciais. 
 
   
35. A respeito de possíveis comportamentos do profissional da Contabilidade no 

exercício de suas funções, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA. 

 
 
I.   O contabilista pode auferir qualquer provento em função do exercício 

profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita. 
II.   O contabilista pode auxiliar a fiscalização do exercício profissional. 

III.   O contabilista pode assinar documentos ou peças contábeis elaboradas 
por outrem, alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização. 

IV.   O contabilista pode inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir 
opinião sobre qualquer caso. 

 
 

Representam comportamentos vedados ao profissional da Contabilidade no 
desempenho de suas funções pelo Código de Ética Profissional do Contador as 
situações descritas apenas nos itens: 

 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 
 
 
36. Segundo o Código de Ética Profissional do Contador, o profissional da 

Contabilidade poderá: 
 
 
a) aceitar sua indicação, mesmo quando reconheça não se julgar capacitado em 

face da especialização requerida. 
b) dar seu parecer ou emitir opinião, mesmo que esteja insuficientemente 

informado e desprovido de documento. 
c) executar trabalhos técnico-contábeis que contrarie as Normas Brasileiras de 

Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
d) publicar relatório, parecer ou trabalho técnico-profissional assinado e sob sua 

responsabilidade. 
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37. Em relação às sanções éticas previstas pelo Código de Ética Profissional do 
Contador, assinale a opção INCORRETA. 

 
a) Na aplicação das sanções éticas, pode ser considerada como agravante ação 

cometida que resulte em ato que denigra publicamente a imagem do profissional 
da Contabilidade. 

b) Na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como atenuantes a 
ausência de punição ética anterior e prestação de relevantes serviços à 
Contabilidade. 

c) O julgamento das questões relacionadas à transgressão de preceitos do Código 
de Ética cabe, unicamente, aos Conselhos Regionais de Contabilidade. 

d) O profissional da Contabilidade poderá requerer desagravo público ao Conselho 
Regional de Contabilidade, quando atingido, pública e injustamente, no exercício 
de sua profissão. 

 
 
38. Com relação à determinação do valor dos serviços profissionais, julgue as 

situações hipotéticas apresentadas nos itens abaixo e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA. 

 
I.   Um contabilista estabelece honorários em contratos por escrito, 

previamente à realização dos serviços, levando em conta as características 
do contrato, tais como complexidade, estimativa de horas para realização 
do trabalho e local onde o serviço será realizado. 

II.   Um contabilista pratica preços diferenciados para um mesmo tipo de 
serviço, levando em conta se o cliente é eventual, habitual ou permanente.  

III.   Um contabilista, preocupado em ampliar a sua base de clientes, adotou 
uma estratégia de praticar preços abaixo da concorrência. Com essa 
estratégia, conseguiu dois novos contratos de prestação de serviços. O 
preço estabelecido em cada um dos contratos levou em conta o seguinte 
critério: o cliente pagará honorários correspondentes a 40% aos honorários 
pagos ao profissional da Contabilidade que atendia anteriormente ao 
cliente. 

 
De acordo com as três situações acima descritas, o comportamento do 
profissional da Contabilidade está em DESACORDO com o que estabelece o 
Código de Ética Profissional do Contador no(s) item(ns): 

 
a) I, II e III. 
b) II e III, apenas. 
c) II, apenas. 
d) III, apenas. 
 
 
39. São pessoas jurídicas de direito privado, EXCETO: 

 
a) Associação de Magistrados. 
b) Organizações Religiosas. 
c) Partidos Políticos. 
d) Sociedades em Conta de Participação. 
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40. Em uma determinada empresa industrial, ocorreu um acidente de trabalho e o 
operário acidentado foi afastado para tratamento, ficando ausente por seis 
meses seguidos.  
 
Assim, com relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, assinale a 
opção CORRETA. 

 
a) A Caixa Econômica Federal, gestora do sistema fundiário, pode, porque ausente 

a prestação de serviços, dispensar a empresa desse recolhimento. 
b) A empresa continua obrigada ao recolhimento do FGTS, mesmo ausente o 

empregado, por seis meses, sem prestar qualquer trabalho. 
c) A empresa fica desobrigada de recolher 50% (cinquenta porcento) do FGTS, em 

virtude de o empregado ter sido afastado por acidente de trabalho. 
d) A empresa fica desobrigada de recolher os depósitos do FGTS, na medida em 

que, durante seis meses, inexistiu prestação de serviços. 
 
41. Três funcionários de uma determinada sociedade, após doze meses de 

trabalho, no regime de tempo integral tinham a seguinte quantidade de faltas 
não justificadas:  

 
Funcionário n.º 1 – 5 faltas. 
Funcionário n.º 2 – 12 faltas. 
Funcionário n.º 3 – 8 faltas. 

 
Nesses casos, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os 
três funcionários terão, respectivamente, a seguinte quantidade de dias de 
férias: 

 
 
a) 24, 12 e 18. 
b) 24, 18 e 8. 
c) 30, 24 e 18. 
d) 30, 24 e 24. 
 
42. De acordo com o conceito de tributo estabelecido no Código Tributário 

Nacional, o tributo:  
 
a) deve ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente discricionária. 

b) está submetido ao Princípio da Legalidade. 

c) pode constituir sanção de ato ilícito. 

d) pode ser pago por intermédio de prestação de serviço de qualquer natureza. 

 

43. Durante a vigência do aviso prévio, quando dado pelo empregador, o horário 
normal de trabalho do empregado deverá ser reduzido em: 

 
a) 1 (uma) hora em dias alternados. 
b) 1 (uma) hora. 
c) 2 (duas) horas em dias alternados. 
d) 2 (duas) horas. 
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44. Com relação à instituição dos tributos, julgue os itens abaixo e, em seguida, 
assinale a opção CORRETA. 

 
I.   A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da 

respectiva obrigação. 

II.   É relevante qualificar o tributo pela denominação e demais características 

formais adotadas pela lei. 

III.   É relevante qualificar o tributo pela destinação legal do produto da sua 

arrecadação. 

IV.   O tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito.  

 
Estão certos apenas os itens: 

 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
 
 
45. Uma duplicata no valor de R$4.000,00 foi descontada em uma instituição 

financeira que cobra juros nominais de 24% a.a. Na data da operação, faltavam 
3 meses para o vencimento da duplicata. O método utilizado pela instituição 
financeira para cálculo dos encargos da operação é conhecido como desconto 
bancário ou comercial, ou, ainda, desconto por fora.  

 
O valor do desconto será de: 

 
a) R$226,41. 
b) R$240,00. 
c) R$3.760,00. 
d) R$3.773,59. 
 
46. Um usuário deixou de pagar a fatura de seu cartão de crédito no valor de 

R$5.650,00.  Após 6 meses, em processo de cobrança, a administradora do 
cartão procurou seu cliente,  informando-o que a dívida acumulada, até aquela 
data, era de R$8.622,77.  

 
A taxa a juros compostos aplicada pela administradora foi de: 

 
a) 8,77% a.m. 
b) 8,82% a.m. 
c) 7,3% a.m. 
d) 10,52% a.m. 
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47. Uma empresa possui um título de valor de face de R$100.000,00 que vence no 

dia 30 de setembro. Considere o mês comercial de 30 dias. 

 
O desconto comercial simples no dia 10 do mesmo mês, a uma taxa de 
desconto de 6% ao mês, é de: 
 

a) R$2.000,00. 
b) R$4.000,00. 
c) R$6.000,00. 
d) R$9.000,00. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 48, 49 e 50. 
 

Gritos que fizeram história 
Marta Góes 

 

Num passado não muito remoto, quando uma mulher tinha profissão ou 
emprego, dizia-se que trabalhava fora. O trabalho dos homens dispensava 
explicação – só podia mesmo ser fora. Essa diferença nem tão sutil traduz à 
perfeição o velho modelo da existência feminina: a casa era a regra, o mundo, a 
exceção, e a atividade doméstica, leve ou pesada, não era reconhecida como 
ocupação. Agora que a mulher representa metade da mão de obra do mundo 
acidental (no Brasil, 42,4%), e que a avalanche de informação por vezes obstrui a 
visão do caminho percorrido, é bom lembrar expressões que envelheceram e 
saíram de cartaz, ou que entraram em cena, rompendo silêncios seculares. Elas 
nos devolvem imediatamente a consciência do passado. 

“Pai ou responsável”, lia-se, sob a linha destinada à assinatura, abaixo das 
notas, nas cadernetas escolares que as crianças levavam para casa todo mês. Se 
o pai não estivesse, ou não pudesse assinar, o.k., a assinatura da mãe servia. [...] 

As mulheres das classes D e E – as pobres, como se dizia no passado – 
continuam a trabalhar dentro e fora, como fizeram suas mães e avós. Entre os 
raros benefícios conquistados nos últimos anos figuram a aplicação das leis 
trabalhistas às empregadas domésticas e, em alguns lugares do Brasil, como o 
estado e a cidade de São Paulo, Belo Horizonte e Recife, a preferência pela mulher 
na titularidade de imóveis populares financiados com recursos públicos. Programas 
assistenciais como o Bolsa Escola e o Bolsa Família são registrados 
prioritariamente em nome da mãe, reconhecida como o elemento mais estável no 
núcleo familiar. As mulheres ganharam mais poder, mas continuam a lavar a roupa 
sozinhas. E, nas tristes estatísticas do trabalho infantil doméstico, as meninas 
representam a maioria das crianças privadas de infância. 

(Veja – edição especial Mulher. Editora Abril, ed. 2166 – ano 43, junho de 2010.) 

 
48. O texto afirma que 
 
a) a força de trabalho da mulher ocidental correspondia, no passado, a menos da 

metade do trabalho masculino. 
b) as mulheres em geral continuam a trabalhar dentro e fora de casa. 
c) as mulheres pobres, no passado próximo, só conseguiam trabalhar dentro de 

casa. 
d) o trabalho doméstico das meninas é significativo na estatística do trabalho 

infantil. 
 
49. De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que 
 
a) a linguagem reflete a condição feminina na sociedade. 
b) as atividades domésticas são desconsideradas como um trabalho das mulheres. 
c) benefícios trabalhistas, títulos de propriedade e vínculos prioritários a programas 

sociais são conquistas femininas da atualidade. 
d) é sutil a diferença entre o trabalho externo dos homens e o das mulheres. 
 
 

1 
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25 
 



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 
EXAME DE SUFICIÊNCIA 

Técnico em Contabilidade 

 27 

50. No texto, é CORRETO afirmar que 
 
a) “a avalanche de informação por vezes obstrui a visão do caminho percorrido” 

(linhas 7 e 8) é exemplo do tom informal predominante. 
b) “mão de obra” (linha 6) é exemplo da nova ortografia portuguesa, com a 

dispensa do uso do hífen. 
c)  “profissão” e “emprego” (linhas 1 e 2) são sinônimos. 
d) o emprego de “como”, em “como fizeram suas mães e avós” (linha 15) e em 

“como o estado e a cidade de São Paulo” (linhas 17 e 18), tem o mesmo valor 
quanto à significação e à descrição gramatical. 
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Esta página não deverá ser destacada 

RASCUNHO 
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.18.  A B C D 
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.21.  A B C D 

.22.  A B C D 

.23.  A B C D 

.24.  A B C D 

25.  A B C D 

 

 A B C D 

.26.   

.27.  A B C D 
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.29.  A B C D 

.30.  A B C D 

.31.  A B C D 

.32.  A B C D 

.33.  A B C D 
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.35.  A B C D 
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.44.  A B C D 
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.48.  A B C D 

.49.  A B C D 

.50.  A B C 

RASCUNHO DO GABARITO 
ESTA PÁGINA PODERÁ SER DESTACADA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


