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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:  
 
01) Em relação à Demonstração do Valor Adicionado (DVA), é CORRETO afirmar que: 
 
1 -  representa um dos elementos componentes do Balanço Social 
2 – tem por finalidade apenas evidenciar a riqueza gerada pela entidade em 

determinado ano 
3 - tem por finalidade apenas evidenciar a riqueza distribuída pela entidade em 

determinado ano 
4 – tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição, 

durante determinado período  
 

Assinale a alternativa que indica todas a(s) afirmativa(s) CORRETA(S): 
 
A. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3 
B. São corretas apenas as afirmativas  2 e 3 
C. É correta apenas a afirmativa  4 
D. São corretas as afirmativas 2, 3 e 4 
E. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4 
 
 
02) Na realização de um orçamento de capital, a taxa interna de retorno é conhecida 
como TIR, que SIGNIFICA: 
 
A. a taxa mínima que o investidor espera ganhar quando investe em um projeto 
B. a taxa de juros no qual o valor presente líquido é maior que 1 
C. a taxa de juros no qual o valor presente líquido é zero 
D. a taxa de retorno gerada pelo fluxo de caixa operacional 
E. não é um critério de decisão 
 



03) No contexto do Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos, ao se avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido 
desvalorização, uma entidade deve considerar, NO MÍNIMO, as seguintes indicações 
de fontes externas de informação: 
 

I. o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é menor do que o valor de suas 
ações no mercado. 

II. mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o 
período, ou ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, 
econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo 
é utilizado. 

III. durante o período, o valor de mercado de um ativo diminuiu sensivelmente, mais 
do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou do uso 
normal. 

IV. as taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre 
investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente 
afetarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor em uso de um ativo em uso 
e diminuirão significativamente o valor recuperável do ativo. 

 
A. Apenas os itens II, III e IV estão corretos 
B. Apenas os itens I, II e III estão corretos 
C. Apenas os itens I e III estão corretos 
D. Apenas os itens II e IV estão corretos 
E. Apenas o item III está correto 
 
 
04) Um sistema de informações contábeis (SIC) é diferenciado de um sistema de 
informação gerencial (SIG) a partir da seguinte característica: 
 
A. Um sistema de informações contábeis (SIC) trata das informações financeiras e o 

sistema de informação gerencial (SIG) trata de informações não financeiras 
B. Um sistema de informações contábeis (SIC) é um subsistema dentro de um sistema 
de informação gerencial (SIG)  
C. Um sistema de informações contábeis (SIC) pode ser um sistema manual ou 

informatizado e um sistema de informação gerencial (SIG) é somente informatizado 
D. Um sistema de informações contábeis (SIC) é orientado para o controle e um 

sistema de informação gerencial (SIG) é orientado exclusivamente para 
planejamento 

E. Um sistema de informações contábeis (SIC) tem foco operacional e um sistema de 
informação gerencial (SIG) tem foco estratégico 

 
 
05) A Companhia Tudo Certo, sediada no Estado de Santa Catarina, atua na compra de 
produtos acabados e sua revenda para consumidores finais. No mês de agosto de 2018, 
o custo total de suas compras, que foram integralmente vendidas, já deduzidos os 
créditos de ICMS de 17,0%, Cofins de 7,6% e PIS de 1,65%, foi de R$ 90.000. Sua 
margem de lucro pretendida é de 40% da Receita Bruta.  
Assinale a alternativa que corresponde ao montante de Receitas Brutas desta empresa, 
se os tributos incidentes sobre as Receitas Brutas somam 26,25%. 
 
A. R$ 149.625,00 
B. R$ 266.666,67 
C. R$ 135.849,06 
D. R$ 159.075,00 
E. R$ 264,350,50 



06) As informações que seguem foram extraídas das Demonstrações Financeiras de 
2017 da Petrolífera Moboil (valores em milhões de R$): 
 2017 
Receitas  404.552 
Lucro Líquido 40.610 
Ativo total médio 230.549 
Patrimônio líquido médio 117.803 

 
Assinale a alternativa que apresenta o Retorno sobre o Patrimônio Líquido, o Retorno 
sobre o Ativo, o Índice de Alavancagem Financeira e a Margem de Lucro da Petrolífera 
Moboil no exercício de 2017: 
 
A. 17,61% ; 34,47% ;  9,96 ; 10,04% 
B. 34,47% ; 17,61% ; 1,75  ;   9,96% 
C. 17,61% ; 34,47% ; 0,18  ;   9,96% 
D. 34,47% ; 17,61% ; 0,51  ; 11,16% 
E. 34,47% ; 17,61% ; 1,96  ; 10,04% 
 
 
07) Uma empresa prevê os seguintes dados para um período (ano).  
Estoque inicial e final (em unidades) para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro: 
 01 de janeiro 31 de dezembro 
Matéria-prima * 40.000 unid. 50.000 unid. 
Produtos em processo 10.000 unid. 10.000 unid. 
Produtos acabados 80.000 unid. 50.000 unid. 

* São necessárias 2 unidades de matéria-prima para produzir cada unidade de produto 
acabado. 
 
Se 500.000 unidades de produto acabado forem produzidas no período, o número de 
unidades de matéria-prima a serem adquiridas no período será de: 
 
A. 1.000.000 unidades 
B. 1.020.000 unidades 
C.    990.000 unidades 
D. 1.010.000 unidades  
E.    970.000 unidades 
 
 
08) A Companhia Bom Negócio Ltda., sediada no Estado de Santa Catarina, atua na 
compra de produtos acabados e sua revenda para consumidores finais. Em final de 
agosto de 2018, tinha em seus estoques 200 calças com custo total de R$ 9.700. Em 
março, comprou mais 500 calças por um valor total de R$ 35.000, com destaque de 
ICMS de 17,0%, Cofins de 7,6% e PIS de 1,65%.  
A empresa é contribuinte dos tributos na venda dos produtos. 
Considerando que a empresa utiliza o método de controle de estoque Preço Médio 
Ponderado, pode-se afirmar que o novo custo unitário de cada calça que a empresa tem 
em estoque é de: 
 
A. R$ 50,73 
B. R$ 51,63  
C. R$ 48,50 
D. R$ 52,45 
E. R$ 63,85 
 



09) A empresa Churrasco Ltda. adquiriu a empresa Carvão Ltda. na presente data. A 
combinação de negócios apresentou as seguintes contas: 
 
• Valor pago pela aquisição à vista     R$ 1.500.000 
• Valor pago para advogados e equipe de avaliação   R$    200.000 
• Valor do Patrimônio Líquido Contábil da Carvão   R$    500.000 
• Mais Valia do Patrimônio Líquido da Carvão    R$    500.000 
 
Assinale a alternativa a seguir que representa o montante do ágio de expectativa de 
rentabilidade futura (Goodwill) na aquisição da Carvão Ltda.: 
 
A. R$ 700.000 
B. R$ 0 
C. R$ 500.000 
D. R$ 200.000 
E. R$ 300.000 
 
 
10) Considerando os dados das Divisões Alfa e Beta e as afirmativas abaixo, assinale 
a alternativa CORRETA: 

 Divisão Alfa Divisão Beta 
Receita das Vendas R$ 800.000,00 R$ 500.000,00 
Despesas Operacionais R$ 180.000,00 R$ 150.000,00 
Custo dos Produtos Vendidos R$ 380.000,00 R$ 200.000,00 
Ativos Investidos R$ 700.000,00 R$ 400.000,00 

 
(i) O Giro sobre o Investimento da Divisão Beta é de 1,25.  
(ii) A Taxa de Retorno sobre o Investimento da Divisão Beta é de 37,5%.  
(iii) A Margem de Lucro da Divisão Alfa é igual a Margem de Lucro da Divisão Beta.  
(iv) A Divisão mais lucrativa em termos de retorno sobre investimento é a Divisão Beta. 
 
A. (iv) apenas 
B. (i), (ii) e (iii), apenas 
C. (ii) e (iv) apenas 
D. (i), (ii), (iii) e (iv) 
E. (iii) apenas 
 
 
11) Conforme o pronunciamento técnico CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos, independentemente de existir, ou não, qualquer indicação de redução ao valor 
recuperável, a entidade deve testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor 
recuperável de: 
 
A. Ativo imobilizado e investimento em coligadas e controladas 
B. Ativo intangível com vida útil indefinida ou ainda não disponível para uso e ágio 
pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
C. Ativo intangível com vida útil indefinida e investimento em coligadas e controladas 
D. Ativo intangível com vida útil definida, investimento em coligadas e controladas e ágio 

pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
E. Estoque, propriedade para investimento mensurada pelo custo e ativos ainda não 

disponíveis para uso 
  
 



12) Quando uma empresa está operando acima do ponto de equilíbrio, o grau ou 
montante que receitas podem declinar antes que sejam incorridas perdas é 
denominado: 
 
A. Margem de segurança 
B. Resultado residual 
C. Taxa de retorno residual 
D. Custo meta 
E. Custos relevantes 
 
 
13) Em 31/12/20X1, a Cia. Criativa S.A. apresentou os seguintes valores relacionados 
ao capital próprio (em R$): 
Ações em tesouraria 9.000 
Ágio na emissão de ações 2.500 
Alienação de partes beneficiárias 8.000 
Capital a integralizar 30.000 
Capital subscrito 100.000 
Reservas estatutárias 15.000 
Reservas de incentivos fiscais 3.000 
Reserva para contingências 16.500 
Reserva legal 6.000 

 
Com base nos valores apresentados anteriormente, assinale a alternativa que 
apresenta os saldos CORRETOS das Reservas de Capital e Reservas de Lucros, 
respectivamente, da Cia. Criativa S.A. em 31/12/20X1 (em R$): 
 
A.   2.500 ; 48.500 
B.   8.000 ; 43.000 
C. 13.500 ; 37.500 
D. 19.500 ; 31.500 
E. 10.500 ; 40.500 
 
 
14) Qual dos seguintes itens é a última previsão a ser preparada em um processo formal 
de elaboração do orçamento?  
 
A. Orçamento de custo dos produtos vendidos 
B. Orçamento de custos indiretos de produção 
C. Orçamento de despesas de vendas 
D. Orçamento de caixa 
E. Orçamento de materiais diretos 
 
 
15) Uma empresa tem custos fixos de R$ 100.000 e receita de vendas no ponto de 
equilíbrio de R$ 800.000. Qual o lucro projetado se a receita de vendas for de R$ 
1.200.000?  
 
A. R$ 150.000 
B. R$ 200.000 
C. R$ 400.000 
D. R$   50.000 
E. R$ 100.000 



16) De acordo com o pronunciamento técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a alternativa 
que a apresenta a sequência CORRETA: 
 

Coluna 1 
1.  Fluxos de caixa advindos das atividades operacionais 
2.  Fluxos de caixa advindos das atividades de investimento 
3.  Fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento 
 

Coluna 2 
(    ) pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços. 
(    ) caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais. 
(    ) pagamentos em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou 

instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint 
ventures (exceto aqueles pagamentos referentes a títulos considerados como 
equivalentes de caixa ou aqueles mantidos para negociação imediata ou futura). 

(    ) pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade. 
(    ) recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, 

anuidades e outros benefícios da apólice. 
(    ) recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação 

imediata ou disponíveis para venda futura. 
 
A. 1, 2, 2, 2, 3, 1 
B. 1, 3, 2, 3, 1, 1 
C. 1, 3, 3, 2, 1, 2 
D. 1, 3, 2, 3, 2, 2 
E. 1, 2, 3, 3, 2, 1 
 
 
Questões 17 e 18 são baseadas nos seguintes dados:  
 
Uma empresa fabrica e vende um único produto. A produção do ano, seu primeiro de 
operação, foi de 100.000 unidades. Os gastos do ano foram: 
 Custos (R$) Despesas (R$) 
Variáveis 600.000 0 
Fixos 400.000 800.000 

A empresa vendeu 85.000 unidades do produto no período, ao preço de venda de R$ 
30 por unidade. 
 
17) Com base no custeio por absorção, o lucro operacional da empresa no período foi 
de: 
 
A. R$    975.000 
B. R$ 1.020.000 
C. R$ 1.550.000 
D. R$    900.000 
E. R$    750.000 
 
 
18)  Com base no custeio variável, o lucro operacional da empresa no período foi de: 
 
A. R$    840.000 
B. R$    750.000 
C. R$    900.000 
D. R$ 1.020.000 
E. R$ 1.550.000 



19) A Diagonal Estado Cia. Elétrica constrói uma usina nuclear ao custo de R$ 200 
milhões. Ela estima que a vida útil da usina será de 50 anos e que o custo de desmontá-
la e descartá-la será de R$ 20 milhões. Esses custos de “desmobilização” incluem os 
custos da desmontagem da usina e descarte dos materiais radioativos. A empresa 
calcula e registra depreciação linear uma vez por ano, no final do ano. 
No 11o ano de operação da usina, o Congresso emite uma nova regulamentação sobre 
o descarte de material nuclear. Os custos de desmobilização da usina sobem de R$ 20 
para R$ 24 milhões. Durante o 31o ano de operação, a empresa revê a estimativa de 
vida útil da usina para o total de 60 anos. 
Pergunta-se:  

1. Qual o encargo de depreciação no primeiro ano? 
2. Qual o encargo de depreciação no 11o ano? 
3. Qual o encargo de depreciação no 31o ano? 

Assinale a alternativa que apresenta os valores correspondentes aos encargos de 
depreciação do primeiro, do 11 o e do 31o ano (todos os valores em milhões de R$): 
 
A. 4,0 ; 4,0 ; 3,3 
B. 4,0 ; 4,5 ; 3,3 
C. 3,6 ; 3,5 ; 3,6 
D. 4,4 ; 3,5 ; 3,6 
E. 4,4 ; 4,5 ; 3,0 
 
 
20) Uma Indústria estimou que no ano de 2019 irá comercializar 100.000 unidades de 
um único tipo de produto e, para fins de Planejamento Estratégico, necessita elaborar 
seu Orçamento de Vendas. A área de Controladoria precisou apresentar, em outubro 
de 2018, o Orçamento de Vendas para o 1º. trimestre de 2019 e determinou as seguintes 
estimativas: para o mês de janeiro, a previsão de vendas é de 15% do volume anual, 
em fevereiro será 10% do volume anual e em março será de 25% do volume anual. Para 
efeitos de projeção do Orçamento de Vendas, a área de Controladoria considerou as 
seguintes informações adicionais: 

• Preço de venda unitário: R$ 30 
• Tributos incidentes sobre as vendas: 20% 

Considerando-se apenas os dados apresentados e de acordo com o Orçamento de 
Vendas, a Receita Líquida prevista para o 1º trimestre de 2019 é de:   
 
A. R$ 1.500.000 
B. R$ 1.125.000 
C. R$ 1.200.000 
D. R$ 1.800.000 
E. R$ 2.000.000 
 
 
A parte seguinte da folha pode ser destacada e levada para conferência do gabarito da prova 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1  6  11  16  
2  7  12  17  
3  8  13  18  
4  9  14  19  
5  10  15  20  

	


