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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) Conforme o pronunciamento técnico CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos, a 
redução ao valor recuperável de ativos se aplica a todos os ativos a seguir, EXCETO: 
 

A. Ativo intangível. 

B. Ativo imobilizado. 

C. Estoque. 

D. Investimento em coligadas e controladas. 

E. Propriedade para investimento mensurada pelo custo. 

  

 
2) De modo geral, a receita deve ser reconhecida pelo regime de competência, ou seja, em uma 
transação comercial, quando ocorre a transferência do controle do ativo. Contudo, há três 
exceções. Marque a alternativa que contém EXCEÇÕES ao regime de competência atrelada ao 
reconhecimento de receitas em transações comerciais:  
 

A. Recebimento de um cliente já baixado contabilmente, exploração de metais preciosos e 
contratos de construção. 

B. Para venda de ativos biológicos, venda com carência de prazo para pagamento e contratos de 
construção. 

C. Exploração de metais preciosos, transações realizadas por contratos de arrendamento 
mercantil e venda de bens com garantia. 

D. Recebimento de um cliente já baixado contabilmente, venda de bens com garantia e venda de 
contratos de seguro. 

E. Vendas de contratos de seguro, exploração de metais preciosos e venda de ativos biológicos.   
 
 
 



3) De acordo com o pronunciamento técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, fazem parte da Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) as seguintes contas, 
EXCETO: 
 

A. Variação cambial de investimentos no exterior. 

B. Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido. 

C. Variação de valor justo de ativos biológicos. 

D. Ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda. 

E. Ganhos ou perdas de instrumentos de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa. 
 

 

4) A Indústria Weber é uma organização descentralizada que possui seis divisões. A Divisão 
Elétrica da empresa produz uma variedade de artigos elétricos, incluindo o dispositivo X52. A 
Divisão Elétrica (que está operando à capacidade plena) vende esse dispositivo a seus clientes 
regulares por R$ 7,50 a unidade. O custo variável de produção do dispositivo é de R$ 4,25. 
A Divisão de Freios da empresa pediu à Divisão Elétrica que lhe forneça uma grande quantidade 
de dispositivos X52 por R$ 5,00 a unidade. A Divisão de Freios, que está operando a 50% de sua 
capacidade, utiliza o dispositivo num sistema de freios que será produzido e vendido a um 
importante fabricante de aviões de uso comercial. O custo do sistema de freios produzido pela 
Divisão de Freios é o seguinte: 
 

 Peças compradas (de fornecedores externos)  R$ 22,50 
 Dispositivo elétrico X52             5,00 
 Outros custos variáveis           14,00 
 Custos indiretos fixos e despesas fixas                                8,00 
 Custo total por sistema de freios   R$ 49,50 
 
Embora o preço de R$ 5,00 pelo dispositivo X52 represente um desconto substancial em relação 
ao preço regular de R$ 7,50, o gestor da Divisão de Freios acredita que a redução de preço é 
necessária para que sua divisão consiga contrato dos sistemas de freios para os aviões. Ele ouviu 
dizer que o fabricante de aviões pretende rejeitar sua oferta se o preço for superior a R$ 50,00 por 
unidade. Portanto, se a Divisão de Freios for obrigada a pagar o preço regular de R$ 7,50 pelo 
dispositivo X52, não conseguirá o contrato ou sofrerá um prejuízo substancial num momento em 
que já está operando a somente 50% da sua capacidade. O gestor da Divisão de Freios 
argumenta que a redução de preço é essencial para o bem-estar tanto da sua divisão quanto da 
empresa como um todo.  
A Indústria Weber utiliza o retorno sobre o investimento (ROI) para medir o desempenho das 
divisões. 
 

Em relação ao contexto apresentado, é CORRETO afirmar que: 
 

A. Se fizer a transferência à Divisão de Freios ao preço solicitado, a Divisão Elétrica terá um 
aumento no seu resultado de R$ 0,75 por unidade. 

B. Para a Indústria Weber, se a Divisão de Freios adquirir o componente da Divisão Elétrica por 
R$ 5,00 por unidade, haverá um aumento no seu resultado de R$ 2,50 por unidade. 

C. Para a Indústria Weber, se a Divisão de Freios adquirir o componente da Divisão Elétrica por 
R$ 7,50 por unidade, haverá uma redução no seu resultado de R$ 2,50 por unidade. 

D. Se fizer a transferência à Divisão de Freios ao preço solicitado, a Divisão Elétrica terá uma 
redução no seu resultado de R$ 2,50 por unidade. 

E. Para a Indústria Weber, se a Divisão de Freios adquirir o componente da Divisão Elétrica por 
R$ 5,00 por unidade, haverá um aumento no seu resultado de R$ 0,75 por unidade. 

 
 
 
 
 
 



5) Analise as afirmativas a seguir: 
 

I. No registro de uma operação de arrendamento mercantil financeiro a diferença entre o 
valor presente do arrendamento mercantil e o valor contratado será registrado em 
Encargos Financeiros a Transcorrer.  

II. São exemplos onde ocorrerá a necessidade do Ajuste de Avaliação Patrimonial (AAP): os 
instrumentos (aplicações) financeiros, classificados no ativo não circulante (realizável a 
longo prazo); os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 
das atividades da companhia adquiridos há mais de 10 anos; e os ativos e passivos 
decorrentes de uma reorganização societária (incorporação, fusão ou cisão).  

III. A conta que representa o ajuste pelo Método da Equivalência Patrimonial, proveniente dos 
investimentos em participação no capital social de sociedades coligadas e controladas, na 
apuração do resultado do exercício, poderá ter saldo devedor ou credor.  

IV. Todos os ativos intangíveis são, inicialmente, amortizados, e posteriormente submetidos 
ao Impairment Test. 

 

Assinale a alternativa que indica as afirmativas CORRETAS: 
 

A. I e IV, apenas. 

B. I e III, apenas. 

C. I, II e III, apenas. 

D. Todas as afirmativas estão corretas. 

E. Nenhuma das afirmativas está correta. 
 
 
6) De acordo com o pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado (DVA), 
relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

Coluna 1 
1.  Insumos adquiridos de terceiros. 
2.  Valor adicionado recebido em transferência. 
3.  Valor adicionado. 
4.  Depreciação, amortização e exaustão. 
 

Coluna 2 
(    ) Representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral medida pela diferença entre o 
valor das vendas e dos insumos adquiridos de terceiros. 
(    ) Representa a riqueza que não tenha sido criada pela própria entidade, e sim por terceiros, e 
que a ela é transferida. 
(    ) Valores relativos às aquisições de matérias-primas, mercadorias, materiais, energia, serviços, 
etc., que tenham sido transformados em despesas do período. 
(    ) Valores reconhecidos no período e normalmente utilizados para conciliação entre o fluxo de 
caixa das atividades operacionais e o resultado líquido do exercício. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

A. 3, 2, 4, 1 

B. 2, 3, 1, 4 

C. 2, 3, 4, 1 

D. 1, 2, 3, 4 

E. 3, 2, 1, 4 
 
 
 
 
 
 



7) Uma empresa apresenta os seguintes custos de produção no mês de outubro: 

 
Materiais diretos    R$ 100.000,00 
Mão de obra direta   R$   90.000,00 
Frete de vendas    R$     4.000,00 
Despesas de marketing  R$     9.000,00 
 

Qual valor deve ser atribuído aos produtos no processo de produção? 
 

A. R$ 190.000,00 

B. R$ 194.000,00 

C. R$ 203.000,00 

D. R$ 100.000,00 

E. R$   90.000,00 

 
 
8) Uma companhia adquiriu em 02/01/2016 um equipamento por R$ 90.000,00 para fabricação de 
seu principal produto. Na data da aquisição, a companhia também desembolsou os seguintes 
valores: 
 

Custos com testes      R$    300,00 
Custos de preparação do local e instalação  R$ 1.200,00  
Custos de treinamento de pessoal   R$    800,00  
Frete        R$ 1.000,00 
Propaganda       R$    500,00 
 

A companhia realizou um estudo e estimou o valor residual do ativo em R$ 4.500,00 e a vida útil 
do equipamento em 10 anos. Além disso, no final do exercício social de 2016, realizou o teste de 
impairment e verificou que o valor justo foi estimado em R$ 84.000,00, devendo a companhia 
incorrer em R$ 2.500,00 para colocar esse ativo em condições de venda, e o valor em uso foi 
estimado em R$ 85.000,00. 
 

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o valor 
contábil do imobilizado, em 31/12/2016: 
 

A. R$ 83.700,00 
B. R$ 85.000,00 
C. R$ 81.500,00 
D. R$ 84.420,00 
E. R$ 83.430,00 
 
 
9) Retorno sobre o investimento (ROI) é uma medida muito popular empregada para avaliar o 
desempenho de segmentos corporativos em função de incorporar todos os principais ingredientes 
de lucratividade (receita, custo e investimento) em uma única medida. Sobre qual das seguintes 
combinações de ações a respeito de receita, custo e investimento o ROI de um segmento 
SEMPRE aumentará? 
 

 Receita  Custo         Investimento 

A. Aumenta  Diminui Aumenta 

B.  Diminui  Diminui  Diminui 

C. Aumenta  Diminui  Diminui 

D. Aumenta Aumenta Aumenta 

E.  Diminui Aumenta Aumenta 
 
 
 
 



10) Analise os dados a seguir: 
 

a) No dia 01/03/2016, uma empresa foi constituída sob a forma de uma sociedade anônima, 
subscrita em Assembleia Geral de Constituição onde ficou determinado que o capital social seria 
de R$ 14.000.000,00, sendo R$ 12.000.000,00 em ações ordinárias e R$ 2.000.000,00 em ações 
preferenciais. 
    

b) No dia 13/03/2016 o capital social da empresa foi subscrito aos seguintes acionistas: 
         

- Acionista A: R$ 6.600.000,00 em ações ordinárias   
- Acionista B: R$ 5.400.000,00, sendo R$ 1.000.000,00 em ações preferenciais. 
 

c) No dia 31/03/2016 o capital social da empresa foi integralizado da seguinte maneira:  
        

- O Acionista A integralizou com mercadorias para revenda: R$ 6.600.000,00; 
- O Acionista B integralizou com um terreno, onde será edificada a empresa, no valor de R$ 
4.400.000,00 e o restante em dinheiro. 
 

Assinale a alternativa que apresenta o saldo CORRETO do patrimônio líquido na data 01/03/2016: 
 

A. R$ 14.000.000,00 

B. R$ 12.000.000,00 

C. R$   2.000.000,00 

D. R$                 0,00 

E. R$ 13.000.000,00 

 
 
11) Sobre custo-padrão é CORRETO afirmar que: 
 

A. Custo-padrão é a soma de matéria-prima com mão de obra direta. Não considera valores 
ideais, inclui custos primários e não primários. Assim, soma todos os custos de produção, 
exceto os relativos a matéria-prima e outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma 
modificação pela empresa. 

B. Custo-padrão é o fator que determina o custo de uma atividade. Como as atividades exigem 
recursos para serem realizadas, deduz-se que o direcionador de custos pode ser a causa dos 
custos, e cabe ao custo-padrão identificá-lo. 

C. Custo-padrão tem como finalidade apurar custos por produto e por atividade para auxiliar 
apenas no controle dos custos diretos e indiretos. Serve também para planejamento e controle 
de custos, apesar de ser pouco utilizado para planejamento. 

D. Custo-padrão não é utilizado no orçamento, pois o custo-padrão não auxilia na formação de 
preço ou volume de venda, e também é um instrumento que foca o controle e não o 
planejamento dos custos. 

E. Custo-padrão corrente diz respeito ao valor que a empresa fixa como meta para o próximo 
período para um determinado produto ou serviço, mas com a diferença de levar em conta as 
deficiências sabidamente existentes em termos de qualidade de materiais, mão de obra, 
equipamentos, fornecimento de energia, etc. 

 
 
12) A melhor descrição para o jogo orçamentário que surge nas questões comportamentais do 
orçamento, também denominado de folga orçamentária, é: 
 

A. A eliminação de despesas para aumentar as receitas orçamentárias. 

B. A subestimação das despesas planejadas no orçamento. 

C. A superestimação das despesas planejadas no orçamento. 

D. A superestimação das receitas planejadas no orçamento. 

E. Um indexador utilizado para subestimar as receitas realizadas. 
 
 



13) Em 30/09/2017 uma empresa apresentava saldos nas seguintes contas:  
 

Adiantamento ao empregado X    R$        600,00 
Adiantamento ao empregado Y     R$        700,00 
Banco A        R$   81.500,00 
Banco B       R$   95.500,00 
Caixa         R$     5.938,00 
Capital social        R$ 176.000,00 
COFINS a recolher       R$     7.600,00 
Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos  R$        218,00 
Depreciação acumulada de veículos    R$        220,00 
Duplicatas a receber da empresa W    R$     1.000,00 
Duplicatas a receber da empresa Z     R$     5.000,00 
Estoque de material de expediente     R$        500,00 
FGTS a recolher      R$        120,00 
Fornecedores       R$     2.000,00 
INSS a recolher      R$        582,00 
Máquinas e equipamentos      R$     1.852,00 
Multa FGTS s/ rescisões a pagar    R$     2.500,00 
PIS a recolher       R$     1.650,00 
Rescisões a pagar      R$     1.700,00 
Salários a pagar       R$     2.500,00 
Vale transporte a recuperar      R$        400,00 
Veículos        R$     2.100,00 
 

Assinale a alternativa que apresenta o CORRETO valor total do balancete de verificação em 
30/09/2017: 
 

A. R$ 195.528,00 

B. R$ 194.652,00 

C. R$ 176.000,00 

D. R$ 195.000,00  

E. R$ 195.090,00 
 
 

14) A Cia. Trindade S/A, em janeiro de 2017, solicita junto a uma instituição financeira o montante 

de R$ 7.000.000,00, os quais são liberados no mesmo mês da solicitação, por meio de depósito 
em conta corrente da companhia junto ao banco. Para a captação deste recurso, a Cia. Trindade 
S/A incorreu em gastos no valor de R$ 92.200,00, sendo liberado para Cia. Trindade S/A apenas 
o valor líquido. O empréstimo deverá ser liquidado em 1 única parcela, em dezembro de 2019. O 
juro contratual nesta transação é de 13% a.a. pagáveis juntamente com a liquidação do 
empréstimo. Considerando os custos para captação dos recursos tem-se a seguinte planilha: 
 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o valor da conta Empréstimos e 
Financiamentos no Passivo não Circulante extraído do Balanço Patrimonial da Cia. Trindade S/A 
em 31/12/2017 e do grupo Despesas Financeiras extraído da Demonstração do Resultado do 
exercício de 2017 da Cia Trindade S/A, respectivamente: 
 

A. R$  6.907.800,00   e   R$  932.589,29 

B. R$  7.000.000,00   e   R$  932.589,29 

C. R$  8.161.979,00   e   R$             0,00 

D. R$  8.898.883,04   e   R$    22.589,29  

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

Ano Saldo Inicial  Juros Gastos Saldo Final

2017 6.907.800,00 910.000,00 22.589,29 7.840.389,29

2018 7.840.389,29 1.028.300,00 30.193,75 8.898.883,04

2019 8.898.883,04 1.161.979,00 39.416,96 10.100.279,00



15) Um escritório de contabilidade atende a dois clientes, e deseja comparar a rentabilidade entre 
ambos. O valor cobrado pelos serviços é o mesmo e soma um montante de R$ 1.600.000,00 por 
ano. Sabe-se ainda que os custos diretos para prestar esses serviços compreendem: mão de 
obra, no montante anual de R$ 1.200.000,00, que é dividida igualmente entre os dois clientes. 
Além disso, sabe-se que os custos indiretos são divididos conforme Tabelas 1 e 2. 
  

Tabela 1: Quantidades de direcionadores de custos 

 Cliente A Cliente B Total 

Número de visitas 0 5 5 

Número de chamadas telefônicas 2 18 20 

Número de envios (correio e cartórios) 1 5 6 

Número de contratos 1 2 3 
 

Tabela 2: Custo das atividades e direcionadores de custos 

Dados das 
atividades 

Visitas a 
clientes 

Chamadas 
telefônicas a 

clientes 

Envio de 
documentos a 

clientes 

Contratos de 
vendas 

Custo de 
atividade 

R$ 80.000,00 R$ 10.000,00 R$ 180.000,00 R$ 30.000,00 

Direcionador 
de custo 

Número de 
visitas 

Número de 
chamadas 

Número de envios 
Número de 
contratos 

 

Com base nestas informações assinale a alternativa CORRETA sobre o resultado da empresa 
com cada cliente. 
 

A. Cliente A: R$ 159.000,00; Cliente B: R$ -59.000,00 

B. Cliente A:  R$  13.000,00; Cliente B: R$ 159.000,00 

C. Cliente A:  R$  50.000,00; Cliente B: R$   50.000,00 

D. Cliente A:  R$ 159.000,00; Cliente B: R$  13.000,00 

E. Cliente A: R$  -13.000,00; Cliente B: R$ 159.000,00 

 
 
16) Relativo ao reconhecimento do pagamento baseado em ações (pronunciamento técnico CPC 

10 (R1)), analise as afirmativas a seguir: 
 

I. A entidade deve reconhecer os produtos ou os serviços recebidos ou adquiridos em 
transação com pagamento baseado em ações quando obtiver os produtos ou à medida 
que receber os serviços.  

II. A entidade deve reconhecer o correspondente aumento do patrimônio líquido se os 
produtos ou serviços forem recebidos em transação com pagamento baseado em ações 
liquidadas em instrumentos patrimoniais. 

III. A entidade deve reconhecer um passivo, se os produtos ou serviços forem adquiridos em 
transação com pagamento baseado em ações liquidadas em caixa (ou com outros ativos). 

IV. Os produtos ou serviços prestados em transação com pagamento baseado em ações 
devem ser reconhecidos como despesa do período. 

 

Assinale a alternativa com a resposta CORRETA: 
 

A. Apenas a afirmativa IV está correta. 

B. Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C. Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

D. Apenas a afirmativa I está correta. 

E. Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
 
 
 



17) Determinada empresa tem as seguintes características: 
 

Custos + despesas variáveis:   R$ 600,00/un 
Custos + despesas fixos:          R$ 4.000.000,00/ano 
Preço de venda:                        R$ 800,00/un 
A empresa deseja um retorno anual de R$ 1.000.000,00. Além disso, dentre os custos + despesas 
fixos há uma depreciação de R$ 800.000,00.  
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. PEC = 20.000 un/ano; PEE = 25.000 un/ano ou R$ 20.000.000,00/ano de receita; PEF = 
16.000 un/ano ou R$ 12.800.000,00/ano de receita. 

B. PEC = 20.000 un/ano; PEE = 16.000 un/ano; PEF = 25.000 un/ano. 

C. PEC = 25.000 un/ano; PEE = 20.000 un/ano ou R$ 20.000.000,00/ano de receita; PEF = 
23.000 un/ano ou R$ 12.800.000,00 de receita. 

D. PEC = 23.000 un/ano; PEE = 20.000 un/ano; PEF = 16.000 un/ano.  

E. PEC = 25.000 un/ano; PEE = 16.000 un/ano ou R$ 20.000.000,00/ano de receita; PEF = 
20.000 un/ano ou R$ 12.800.000,00 de receita. 

 
 
18) Uma empresa obteve as seguintes informações para finalizar a elaboração de sua 
Demonstração do Valor Adicionado (DVA), em R$: 
 

Despesa de salários         R$ 1.554,00 
FGTS depositado nas contas dos empregados    R$      90,00 
ICMS incidente sobre as mercadorias vendidas adquiridas de terceiros R$    720,00 
ICMS incidente sobre as vendas       R$ 1.800,00 
Imposto de renda e contribuição social      R$    900,00  
INSS, ônus do empregador       R$    124,00 
 

Com base nessas informações, a distribuição de riqueza referente a ‘pessoal’ e a ‘impostos, taxas 
e contribuições’ foi, respectivamente, de: 
 

A. R$ 1.768,00 e R$ 1.980,00 

B. R$ 1.644,00 e R$ 2.104,00 

C. R$ 1.554,00 e R$ 2.194,00 

D. R$ 1.520,00 e R$ 3.420,00 

E. R$ 1.678,00 e R$ 3.510,00 
 
 
19) Uma empresa possui dois departamentos de apoio e dois departamentos produtivos. As 
informações sobre os custos de cada departamento e os critérios de rateio são as seguintes: 

 Departamentos de Apoio Departamentos Produtivos 

ITEM S1 S2 P1 P2 

Custos dos departamentos R$ 65.000,00 R$ 55.000,00 R$ 160.000,00 R$ 240.000,00 

Horas de mão de obra direta 2.000 3.000 2.000 3.000 

Numero de m2 800 1.200 2.400 2.600 
 

A empresa aloca os custos dos departamentos de apoio usando o método sequencial. Primeiro, 
os custos de S1 são alocados com base nas horas de mão de obra direta. Os custos de S2 são 
alocados com base no número de metros quadrados.  
Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o custo total dos dois 
departamentos produtivos: 
 

A. P1: R$ 231.120,00 e P2: R$ 327.880,00 

B. P1: R$ 201.838,71 e P2: R$ 290.741,94 

C. P1: R$ 202.650,00 e P2: R$ 292.975,00 

D. P1: R$ 214.350,00 e P2: R$ 305.650,00 

E. P1: R$ 212.400,00 e P2: R$ 307.600,00  



 
20) Analise os dados seguintes e assinale a alternativa CORRETA: 
 

Fluxo produtivo   Empresa A   Empresa B  

Compras MP                 680.000,00                 300.000,00  

 EIPA                   76.000,00                   39.000,00  

 MOD                 259.000,00                   70.000,00  

 EIMP                 258.000,00                 156.000,00  

 CIF                 950.000,00                 310.000,00  

 EFPP                   63.000,00                   42.000,00  

 EFMP                 232.000,00                 145.000,00  

 EFPA                   68.000,00                   28.000,00  

 EIPP                   45.000,00                   38.000,00  
 
 

A. O Custo de Produção das empresas foi de R$ 691.000,00 para A e R$ 1.915.000,00 para B.  

B. O Custo de Produção das empresas foi de R$ 1.889.000,00 para A e R$ 680.000,00 para B.  

C. O CPA das empresas foi de R$ 1.897.000,00 para A e R$ 687.000,00 para B.  

D. O CPA das empresas foi de R$ 687.000,00 para A e R$ 1.897.000,00 para B.  

E. O CPV das empresas foi de R$ 2.631.000,00 para A e R$ 1.128.000,00 para B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


