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COMENTÁRIOS E POSSÍVEIS RECURSOS 

 

 

Impressão geral 

Foram 36 questões envolvendo contabilidade geral, análise das demonstrações contábeis e 
custos. 
Como dissemos em sala de aula, o melhor custo x benefício (sem trocadilho) era estudar 
contabilidade de custos. E foram treze itens dessa disciplina! Itens fáceis de acertar, me 
desculpem a franqueza. 
Na prova de análise das demonstrações contábeis, merecem destaque as questões sobre 
análise do capital de giro, assunto que quase nenhum material aborda, mas que no meu curso 
de análise tenho um capítulo somente sobre isso. Poucas pessoas vão acertar essas questões. 
Creio que a maioria deixou em branco. 
Por fim, na prova de contabilidade geral, alguns peguinhas, como o das subcontas, e o 
imponderável: CPC 10 – Pagamento baseado em ações, assunto que não abordei nas minhas 
aulas (pra não falarem que eu só vejo o que fiz de bom...rsrs), mas que a esmagadora maioria 
desconhece, pois não é recorrente em provas do CESPE (nuca tinha visto cair antes). 
As possibilidades de recursos estão apontadas ao longo dos comentários das questões. 
Grande abraço e fiquem com Deus! 
Egbert Buarque 

115. Compete ao conselho fiscal examinar as demonstrações financeiras do exercício social e 
sobre elas opinar, analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações 
financeiras elaborados periodicamente pela companhia e opinar sobre o relatório anual da 
administração. 
 
Comentário 
 
A questão está correta, pois está de acordo com o que estabelece o artigo 163 da Lei 6.404/76: 
 

“Art. 163. Compete ao conselho fiscal: 

        I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o 
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 
2001) 

        II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer 
as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da 
assembléia-geral; 

        III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à 
assembléia-geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de 
subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, 
transformação, incorporação, fusão ou cisão;     (Vide Lei nº 12.838, de 2013) 
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         IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes 
não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à 
assembléia-geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à 
companhia; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001) 

        V - convocar a assembléia-geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por 
mais de 1 (um) mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves 
ou urgentes, incluindo na agenda das assembléias as matérias que considerarem necessárias; 

        VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações 
financeiras elaboradas periodicamente pela companhia; 

        VII - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; 

        VIII - exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições 
especiais que a regulam.” 

Quem assistiu minhas aulas deve ter lembrado da minha forte recomendação para ler os artigos 
161 a 165-A da Lei 6.404/76 às vésperas da prova, pois certamente seria cobrada uma questão 
sobre Conselho Fiscal. 

Gabarito: Certo 

117. Se os objetivos de uma companhia brasileira de capital aberto (S.A.) incluírem a exploração 
de serviços de energia elétrica, um dos principais usuários da informação contábil dessa 
sociedade será a Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Comentário 

O item está de acordo com o que estabelece a Estrutura Conceitual para a Elaboração do 
Relatório Contábil-Financeiro: 

“Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve esta Estrutura Conceitual 
objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e 
avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou 
necessidade específica de determinados grupos de usuários. 
 
Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfazem as necessidades comuns da 
maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações 
contábeis para a tomada de decisões econômicas, tais como: 
 
(a) decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais; 
(b) avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida e 
quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas; 
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 (c) avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros 
benefícios; 
(d) avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade; 
(e) determinar políticas tributárias; 
(f) determinar a distribuição de lucros e dividendos; 
(g) elaborar e usar estatísticas da renda nacional; ou  
(h) regulamentar as atividades das entidades.” 
 
A alínea “h” expressa a utilidade das demonstrações contábeis para as agências reguladoras, 
como a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 
 
Gabarito: Certo 
 
 
119. Comentários sobre a conjuntura econômica geral relacionada à entidade, que incluem 
concorrência nos mercados, atos governamentais e outros fatores exógenos materiais sobre o 
desempenho de uma companhia, devem ser evidenciados nas notas explicativas. 
 
Comentário 
 
De acordo com o artigo 176, § 5º da Lei 6.404/76, o conteúdo das notas explicativas não 
contempla comentários sobre a conjuntura econômica geral relacionada à entidade, o que pode 
constar do relatório da administração. Vejamos o que diz a lei 6.404/76: 
 
“art. 176 (...) 
 

§ 5o  As notas explicativas devem: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e 
das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos 
significativos; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não 
estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras; (Incluído pela 
Lei nº 11.941, de 2009) 

III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações 
financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e (Incluído pela Lei 
nº 11.941, de 2009) 

IV – indicar: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente 
estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões 
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 para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de 
elementos do ativo; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo 
único); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182, § 3o 
); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros 
e outras responsabilidades eventuais ou contingentes; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo 
prazo; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

f) o número, espécies e classes das ações do capital social; (Incluído pela Lei nº 11.941, 
de 2009) 

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício; (Incluído pela Lei 
nº 11.941, de 2009) 

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009) 

i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam 
vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da 
companhia. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)” 

Outro tópico que recomendei a leitura às vésperas da prova. 

Gabarito: Errado 

 

121. Situação hipotética: Em 2014, determinada sociedade empresária criou a conta plano de 
remuneração baseado em ações, a fim de registrar os fatos contábeis relacionados com a nova 
política de remuneração de dirigentes. Durante aquele ano, foram realizados lançamentos 
contábeis, a crédito dessa conta, totalizando um saldo de R$ 1.200.000,00 ao final do exercício. 
Assertiva: Nesse caso, o valor de R$ 1.200.000,00 será evidenciado na demonstração das 
mutações do patrimônio líquido do exercício de 2014, aumentando o saldo do grupamento 
reservas de capital, opções outorgadas e ações em tesouraria. 
 
Comentário 
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 Esse era o imponderável de que eu falava nas minhas aulas: um CPC pouco conhecido. Eis que 
o CESPE fez! CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações. 
 
A questão não aborda se a liquidação ocorrerá por meio de instrumentos patrimoniais ou em 
caixa. Na primeira hipótese, deve-se lançar uma despesa, ou ativo, a crédito do PL 
(Instrumentos Patrimoniais Outorgados). Na segunda hipótese, também deve-se lançar uma 
despesa, ou ativo, mas a crédito de conta do passivo. 
 
A questão está errada, pois não informa como será a liquidação (se em instrumentos 
patrimoniais ou em caixa). Ainda que fosse por meio de instrumentos patrimoniais, as contas de 
reservas de capital e ações em tesouraria não se destinam à contabilização de pagamento 
baseado em ações com liquidação por meio de instrumentos patrimoniais. 
 
Outra análise possível é de que a conta criada pela empresa (“Plano de remuneração baseado 
em ações”) não pode se referir a uma conta do PL, a qual seria adequadamente denominada 
“Instrumentos patrimoniais outorgados”. Ou seja, pelo nome da conta, poder-se-ia concluir que 
fosse uma conta do passivo e que, portanto, sua movimentação não afetaria o PL. Da mesma 
forma, conclui-se que a questão estaria errada. 
 
Vejamos o item 7 do CPC 10: 
 
“7. A entidade deve reconhecer os produtos ou os serviços recebidos ou adquiridos em 
transação com pagamento baseado em ações quando ela obtiver os produtos ou à medida que 
receber os serviços. Em contrapartida, a entidade deve reconhecer o correspondente aumento 
do patrimônio líquido se os produtos ou serviços forem recebidos em transação com pagamento 
baseado em ações liquidada em instrumentos patrimoniais, ou deve reconhecer um passivo, se 
os produtos ou serviços forem adquiridos em transação com pagamento baseado em ações 
liquidada em caixa (ou com outros ativos).” 
 
Gabarito: Errado 
 
122. Situação hipotética: No fim do exercício social, determinada empresa estimou os seguintes 
valores para os processos judiciais em que figurava como ré e em relação aos quais os 
especialistas consideraram haver probabilidade de perda. 
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Assertiva: Nesse caso, o montante de R$ 124.971 milhões deverá ser reconhecido no balanço 
patrimonial do exercício, em contas classificadas no passivo exigível, em subgrupos de 
provisões e de acordo com os prazos de liquidação. 

Comentário 

O enunciado apenas informa que os especialistas consideram haver probabilidade de perda, 
mas não diz se a perda é provável, possível ou remota, de forma que não se pode afirmar que 
deve ser constituída provisão. Além disso, não há informação se as estimativas são confiáveis, 
embora minha orientação em sala de aula seja para considerar as estimativas confiáveis caso 
essa informação seja omitida pelo enunciado da questão. 

Gabarito: Errado 

123. Situação hipotética: O balancete de verificação de determinada companhia aberta tem as 
seguintes contas sintéticas: participações permanentes em outras sociedades — avaliadas por 
equivalência patrimonial, e participações permanentes em outras sociedades — avaliadas pelo 
valor justo; e a essas contas estão vinculadas as subcontas a seguir. 

 

http://www.grancursosonline.com.br/


 

 

 

 
 

 

 

 

RECURSOS 

TCU – AUDITOR 2015  

 Assertiva: De acordo com essas informações, o saldo da conta participações permanentes em 
sociedades avaliadas por equivalência patrimonial é igual a R$ 2.700.000,00. 

Comentário 

Questão bastante maldosa! Observe que a tabela informa SUBCONTAS. Portanto, o saldo da 
conta sintética “participações permanentes em sociedades avaliadas por equivalência 
patrimonial” será calculada assim: 

Participações em controladas (valor patrimonial)............................2.000.000 
(+) Mais valia......................................................................................800.000 
(-) perdas estimadas em controladas..............................................(100.000) 
(=) Valor contábil líquido..............................................................2.700.000 
 
Aqui se poderia questionar a anulação da questão pela falta de indicação de que a 
subconta “participações em controladas” representa o valor patrimonial da participação. 
Recurso apelativo, mas não custa tentar. 
 
Gabarito: Certo 
 

124. Situação hipotética: Em 30 de junho de 2015, o livro diário de determinada empresa 
registrou a seguinte partida dobrada. 
 
débito despesas com seguros R$ 2.000,00 
crédito prêmios de seguros a apropriar R$ 2.000,00 
 
Assertiva: Nesse caso, as informações se referem a um lançamento de ajuste — decorrente da 
aplicação do princípio da competência — para reconhecimento da despesa com o prêmio de 
seguros, que havia sido pago antecipadamente. 
 
Comentário 
 
Trata-se de apropriação da despesa de seguros paga antecipadamente. Quando o pagamento 
antecipado ocorreu, o lançamento foi: 
 
D: Prêmios de seguros a apropriar (ou seguros a vencer, no ativo) 
C: Disponibilidades (bancos ou caixa)...................................................xxxxxxxx (valor total pago 
antecipadamente) 
 
O lançamento ilustrado na questão representa a apropriação da despesa de seguros, em razão 
da fluência do prazo, ou seja, da ocorrência do fato gerador da despesa. 
 
Questão de contabilidade básica sobre regime de competência. 
 
Gabarito: Certo 
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125. O custo das mercadorias vendidas é mensurado e apresentado de forma a demonstrar ao 
usuário, na DRE, o custo dos produtos acabados e o custo dos produtos em elaboração. 
 
Comentários 
 
O custo das mercadorias vendidas é uma despesa e, portanto, não representa custo de produtos 
acabados ou de produtos em elaboração, os quais são evidenciados pela movimentação das 
respectivas contas de estoques de produtos acabados e de produtos em elaboração. 
 
Gabarito: Errado 
 
 
126. Situação hipotética: Ao final de 2014, determinada companhia estimou o valor em uso do 
seu imobilizado em R$ 2 milhões e o valor líquido de venda em R$ 1,7 milhão. Na mesma data, 
o valor contábil líquido desse imobilizado era de R$ 1,5 milhão. Assertiva: Nesse caso, a 
companhia deve fazer um lançamento contábil para redução ao valor recuperável, cujo débito 
será em conta de resultado, resultando em redução da situação líquida da companhia. 
 
Comentário 
 
Questão simples de teste de recuperabilidade. 
 
Veja que o valor recuperável é R$ 2 milhões (o maior valor entre o valor em uso e o valor líquido 
de venda). Entretanto, esse valor supera o valor contábil líquido. A conclusão é de que não 
haverá perda por impairment (perda no valor recuperável). O CPC 01 determina que, mesmo 
que não haja perda por impairment, sejam revisados os critérios utilizados para o cálculo da 
depreciação, amortização ou exaustão do ativo testado. 
 
Gabarito: Errado 
 
 
127. Situação hipotética: As seguintes informações constam da demonstração do resultado do 
exercício da empresa XYZ S.A. referente ao exercício de 2014. 
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Assertiva: De acordo com esses dados, ao final do exercício de 2014, o lucro bruto apurado pela 
companhia foi superior a R$ 1.000.000,00 e o resultado anterior aos tributos sobre o lucro 
correspondeu a um prejuízo superior a R$ 200.000,00. 
 
Comentário 
 
Elaborando a DRE, temos: 
 
Receita bruta de venda     4.196.300 
(-) devoluções e cancelamentos de vendas   (76.300) 
(-) descontos de abatimentos de vendas   (7.300) 
(-) impostos sobre vendas     (479.300) 
(=) receita líquida de vendas     3.633.400 
(-) custo do produto vendido     (2.678.380) 
(=) Lucro bruto      955.020 
(-) despesas comerciais     (150.340) 
(-) despesas administrativas     (209.190) 
(-) despesas financeiras     (921.580) 
(+) receitas financeiras     144.300 
(=) Resultado antes da CSLL/IR    (181.790) 
 
Gabarito: Errado 
 
128. O lançamento contábil de conversão de debêntures em ações pelo mesmo valor da 
emissão inicial não envolve contas de ativo. 
 
Comentário 
 
Lançamento: 
 
D: debêntures a pagar 
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 C: Capital social 
 
Gabarito: Certo 
 
 
129. Uma companhia aérea que se comprometer a conceder viagens gratuitas aos clientes 
cadastrados em seu programa de milhagem deverá contabilizar uma provisão no momento em 
que as receitas de passagens aéreas forem reconhecidas. 
 
Comentário 
 
A promessa da viagem gratuita é um sacrifício patrimonial realizado em razão da venda. 
Portanto, esse é o fato gerador da obrigação que deve ser reconhecida como provisão, segundo 
uma estimativa confiável do custo necessário para honrar o compromisso assumido com o 
cliente no ato da venda. 
 
O Cespe já cobrou uma questão semelhante a essa falando sobre a concessão de garantia de 
produtos. Questão resolvida nas minhas aulas de exercícios. 
 
Gabarito: Certo 
 
130. A lucratividade de uma empresa pode ser avaliada em relação às vendas, aos ativos e ao 
patrimônio líquido, e, por ser relativa, sua análise independe do setor de atuação da empresa. 
 
Comentário 
 
A análise das demonstrações contábeis sempre deve considerar os indicadores de empresas do 
mesmo setor. Conceitos iniciais de Análise das Demonstrações Contábeis. 
 
Gabarito: Errado 
 
131. A alavancagem financeira positiva ocorre quando o custo de capital de terceiros é menor 
que o retorno sobre o ativo operacional, o que gera ganhos adicionais ao acionista. 
 
Comentário 
 
Exemplo: haverá alavancagem financeira se o retorno sobre o ativo operacional for 20% e o 
custo de capital de terceiros for de 15%. 
 
Lembrar que a comparação deve ser feita com o custo de capital de terceiros líquido do 
benefício tributário da dívida. 
 
Questão elementar sobre alavancagem financeira. 
 
Gabarito: certo 
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132. O retorno sobre o patrimônio líquido de uma empresa é negativo quando os custos e as 
despesas são maiores que as receitas. 
 
Comentário 
 
Quando os custos e as despesas superam as receitas, temos o prejuízo, que é um resultado 
negativo. 
 
Gabarito: Certo 
 
133. O ciclo operacional da empresa pode ser definido como as suas fases de funcionamento, 
que vão desde a aquisição de materiais para a produção até o recebimento das vendas 
efetuadas. Quanto mais longo se apresentar o ciclo operacional, menor será a necessidade de 
investimento em giro. 
 
Comentário 
 
A necessidade de investimento em giro (NIG) é a diferença entre o Ativo Circulante Operacional 
(ACO) e o Passivo Circulante Operacional (PCO). Se o ciclo operacional de uma empresa é 
longo, o ACO tende a ser grande pelo acúmulo de saldos de contas como estoques e clientes. 
Entretanto, sem o conhecimento do PCO, nada se pode afirmar sobre a NIG. 
 
Gabarito: Errado. 
 
134. Para fins de análise do capital de giro, as contas do ativo e do passivo podem ser divididas 
em financeiras, cíclicas e permanentes. Por meio dessa divisão e pela análise dos elementos 
patrimoniais da empresa, são identificados os prazos operacionais, o volume de recursos 
permanentes (longo prazo) que financia o giro e as necessidades de investimento operacional. 
 
Comentário 
 
A análise do capital de giro tem como ponto de partida a elaboração do balanço gerencial, no 
qual o ativo e o passivo circulantes devem ser divididos em itens financeiros e operacionais (ou 
cíclicos). Após essa reclassificação no ativo circulante, temos os seguintes conceitos: 
NCG = ACO – PCO (necessidade de capital de giro ou necessidade de investimento em giro) 
 
CDG = PNC + PL – ANC (capital de giro líquido) 
 
T = AF – PF (saldos de tesouraria) 
 
Essas definições formam a seguinte equação (demonstrada a partir da equação fundamental do 
patrimônio): 
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 T = CDG – NCG 
 
Gabarito: Certo 
 
135. O montante de recursos de longo prazo necessário para financiar a atividade de uma 
empresa pode ser calculado pela soma da necessidade de investimento em giro com o ativo 
permanente, índice que também é conhecido como necessidade total de financiamento 
permanente. 
 
Comentário 
 
Quando a questão se refere a “financiar a atividade de uma empresa”, isso nos remete apenas 
ao aspecto operacional e não de investimento em ativos fixos (o que consideraria o ativo 
permanente, que, no balanço patrimonial, equivale ao ANC). Portanto, o montante de recursos 
de longo prazo necessário para financiar a atividade de uma empresa, ou seja, suas operações, 
equivale à necessidade de investimento em giro, somente. 
 
O Gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO. 
 
Gabarito oficial: Certo 
 
136. Necessidade total de financiamento permanente (NTFP) é o montante mínimo de passivo 
permanente (PP) que a empresa deve manter, visando lastrear seus investimentos em giro e fixo 
assim como estabelecer seu equilíbrio financeiro. Quando o PP 
superar a NTFP, há indicativos de dificuldades financeiras, que podem ter sido motivadas pelo 
desajuste entre os prazos maiores dos investimentos (ativos) em relação à maturidade dos 
passivos. 
 
Comentário 
 
O Passivo Permanente no balanço gerencial equivale a PNC + PL. A NTFP é igual a NCG + AP 
(ANC). O saldo de tesouraria é dado por T = CDG – NCG, ou seja 
 
T = PNC + PL – ANC – (ACO – PCO) 
 
 
Fazendo PP = PNC + PL e NTFP = NCG + AP (ANC), temos: 
 
T = PP – NTFP 
 
Se PP > NTFP, então T > 0, ou seja, a empresa está financiando seu giro e seus investimentos 
com capitais de longo prazo , o que é bom, pois aplicações de longo prazo (NTFP + AP) estão 
sendo financiadas por fontes de mesma maturidade (longo prazo). 
 
Gabarito: Errado 
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137. Quando uma empresa apresenta, por vários exercícios seguidos, crescimento da 
necessidade de investimento em giro superior ao do capital circulante líquido, ela convive com o 
denominado efeito tesoura, que é identificado por um crescente saldo de disponível negativo. 
Esse efeito pode ocorrer por várias razões, como overtrade, desvio de recursos do giro para 
imobilizações e inflação. 
 
Comentário 
 
Conforme explicado em tabelas e gráficos no meu material em pdf sobre Análise das 
Demonstrações Contábeis: 
 

 

 
 
Gabarito: Certo 
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138. O EBITDA representa a geração de caixa operacional da empresa, ou seja, o montante de 
recursos gerados pela empresa apenas em suas atividades operacionais, após a subtração do 
efeito financeiro e de impostos. 
 
Comentário 
 
Faltou falar sobre a eliminação dos critérios diferenciados de depreciação e amortização, ou da 
escolha por ativos diferentes. 
 
Gabarito: Errado 
 
139. A comparação feita durante a análise de balanços apresenta-se de duas formas: análise 
temporal e análise interempresarial. Enquanto a primeira compreende a tendência apresentada 
pelos indicadores de desempenho e não limita a avaliação a resultado restrito a um único 
período, a segunda relaciona o desempenho de uma empresa com o setor de atividade e o 
mercado em geral. 
 
Comentário 
 
Conceitos básicos de análise das demonstrações contábeis. 
 
Análise horizontal é temporal, ou seja, considera a variação de um item ou índice das 
demonstrações contábeis durante mais de um período.  
 
A análise interempresarial significa que não se pode analisar o desempenho de uma entidade 
sem se considerar o desempenho de empresas do mesmo setor ou da economia. 
 
Gabarito: Certo 
 
140. A análise horizontal é um processo comparativo, expresso em porcentagem, que se aplica 
ao se relacionar uma conta ou grupo de contas com um valor afim ou relacionável, identificado 
no mesmo demonstrativo. A análise vertical, por sua vez, é a comparação entre os valores de 
uma mesma conta ou grupo de contas em diferentes exercícios sociais. 
 
Comentário 
 
A questão está errada, pois inverte os conceitos. Para ficar correta, deveria ter sido escrita 
assim: 
 
A análise vertical é um processo comparativo, expresso em porcentagem, que se aplica ao se 
relacionar uma conta ou grupo de contas com um valor afim ou relacionável, identificado no 
mesmo demonstrativo. A análise horizontal, por sua vez, é a comparação entre os valores de 
uma mesma conta ou grupo de contas em diferentes exercícios sociais. 
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 Gabarito: Errado 
 
145. Entre os custos de uma empresa incluem-se os gastos com a compra de matéria-prima. 
 
Comentário 
 
A compra de matéria-prima representa investimento que será classificado como custo no 
momento que ela for aplicada à produção. 
 
Conceitos iniciais de custos (ver fluxogramas dos meus slides de custos). 
 
Gabarito: Errado 
 
146. Gastos efetuados com salários, comissões sobre vendas e juros bancários, por exemplo, 
são considerados despesas, uma vez que estão relacionados à venda de produtos e serviços 
para a geração de receitas. 
 
Comentário 
 
Os salários podem ser custos, desde que sejam relacionados ao pessoal da produção. A banca 
foi desatenta (ingênua) na elaboração da questão. 
 
O gabarito deve ser modificado de CERTO para ERRADO. 
 
Gabarito oficial: Certo 
 
147. Investimentos são os gastos essenciais à produção, como aqueles realizados, por exemplo, 
com o objetivo de adquirir novos produtos ou serviços. 
 
Comentário 
 
O certo seria “Custos são os gastos essenciais à produção, como aqueles realizados, por 
exemplo, com o objetivo de adquirir novos produtos ou serviços.” 
 
Repare que, assim como na prova de 2013 do TCU, ele utilizou a expressão “adquirir” ao invés 
de prestar ou produzir. 
 
Gabarito: Errado 
 
148. Quanto maior for o volume de produção, maior será o custo fixo por unidade produzida. 
 
Comentário 
 
Quanto maior for o volume de produção, MENOR será o custo fixo por unidade produzida. 
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 Gabarito: Errado 
 
149. Como os custos variáveis estão inversamente relacionados com o volume de produção, 
quanto maior a quantidade produzida, menores serão os custos variáveis totais de produção. 
 
Comentário 
 
Os custos variáveis são diretamente relacionados com o volume de produção. 
 
Gabarito: Errado 
 
150. Os custos semifixos variam com o nível de produção de bens ou serviços, mas ocorrem, 
ainda que caiam, mesmo que não ocorra uma produção, como é o caso dos gastos com a conta 
de energia elétrica da fábrica e a de telefone. 
 
Comentário 
 
Enunciado confuso devido à expressão “ainda que caiam”. 
 
Se ele quis dizer que os custos semifixos podem cair, isso está errado, pois eles são compostos 
por uma parcela fixa, como a franquia da conta de telefone, e outra, variável (quando é 
consumida toda a franquia). Ou seja, eles são crescentes. 
 
A questão deveria ser anulada pela má redação que coloca o candidato em dúvida sobre o que 
está sendo afirmado. 
 
Gabarito oficial: Errado 
 
151. Em tese, os custos diretos correspondem aos gastos facilmente mensurados e diretamente 
aplicados à produção, como, por exemplo, os referentes a mão de obra direta e consumo de 
materiais diretos. 
 
Comentário 
 
Definição de custos diretos. Sem maiores comentários. 
 
Gabarito: Certo 
 
152. Custos com aluguel de fábrica, mão de obra indireta, manutenção da fábrica e material 
indireto devem respeitar um critério de rateio e são facilmente apropriáveis ao custo do produto; 
por isso, eles constituem gastos indiretos. 
 
Comentário 
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 A necessidade de rateio evidencia a dificuldade de apropriar os custos indiretos aos produtos. 
Há a hipótese da empresa monoprodutora, o que poderia deixar a afirmativa correta, mas isso 
não é a regra. 
 
Gabarito: Errado 
 
153. O custo variável total cresce com o aumento da produção do bem, estando, portanto, 
relacionado com a quantidade produzida. 
 
Comentário 
 
Definição de custo variável. 
 
Gabarito: Certo 
 
154. O custo total unitário pode ser calculado de duas maneiras distintas: somando-se o custo 
fixo unitário com o custo variável unitário ou dividindo-se o custo total — que é a soma dos 
custos fixos e dos custos variáveis — pela quantidade produzida. 
 
Comentário 
 
Questão conceitual simples. 
 
Custo total unitário ou custo médio (CMe): 
 
CMe = CVu + CFu  ou CMe = (CVT + CFT)/Q 
Gabarito: Certo 
 
 
155. Calcula-se o custo fixo unitário dividindo-se o custo fixo total pela quantidade produzida. 
Assim, com o aumento da quantidade produzida, diminui-se o custo fixo unitário. 
 
Comentário 
 
CFu = CFT/Q 
 
Se o denominador (Q) aumenta, o CFu diminui. Se houver mudança de faixa de produção, 
poderá ocorrer aumento do custo fixo unitário. Entretanto, como sempre falo nas minhas aulas, 
devemos pensar simples. 
 
Gabarito: Certo 
 
156. O método de custeamento variável, pelo qual todos os custos variáveis são alocados aos 
bens ou serviços, sejam eles diretos ou indiretos, apresenta a vantagem de possibilitar que se 
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 encontre a margem de contribuição unitária de cada produto, podendo, pois, servir como 
instrumento de decisão de curto prazo. 
 
Comentário 
 
Como sempre falo em minhas aulas de custos: 
 
Custeio variável leva à margem de contribuição unitária, que leva a ponto de equilíbrio, que leva 
à análise custoxvolumexlucro. 
 
A margem de contribuição unitária é um conceito associado ao custeio variável, pois considera 
apenas os custos e despesas variáveis. 
 
Gabarito: Certo 
 
 
157. O método de custeamento por absorção ou integral consiste na apropriação de todos os 
custos de produção de forma direta ou indireta aos produtos adquiridos e elaborados ou aos 
serviços prestados. A adoção desse método apresenta desvantagem relacionada à forma de 
rateio dos custos comuns ou dos custos indiretos de fabricação, que não podem ser alocados de 
forma direta ou objetiva a um segmento, atividade operacional ou produto. 
 
Comentário 
 
A questão aborda corretamente a definição de custeio por absorção e faz uma análise correta da 
desvantagem dos rateios. 
 
Gabarito: Certo 
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