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1. Prova sem comentários 

 

01. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) Os Balanços 

Patrimoniais da empresa Terras e Adubos S.A., em 31/12/2018 e 31/12/2019, 

são apresentados a seguir: 

 

 

A Demonstração do Resultado da empresa para o ano 2019 é a seguinte: 

 

 

Durante o ano de 2019 a empresa não liquidou qualquer empréstimo, não pagou 

as despesas financeiras incorridas, a venda do terreno foi à vista e os 

investimentos são avaliados por equivalência patrimonial. 

Com base nestas informações, o valor correspondente ao Fluxo de Caixa das 

Atividades Operacionais gerado em 2019 foi, em reais, 

(A) 280.000,00 

(B) 404.000,00 
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(C) 388.000,00 

(D) 184.000,00 

(E) 204.000,00 

 

02. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) A Cia. 

Expansionista adquiriu 80% das ações da empresa Já Crescida S.A., pagando 

R$ 40.000.000,00 à vista e passando a deter o seu controle. A aquisição ocorreu 

em 31/12/2017, o valor contabilizado no Patrimônio Líquido da Já Crescida S.A. 

era, nessa data, R$ 24.000.000,00 e o valor justo líquido dos seus ativos e 

passivos identificáveis era R$ 60.000.000,00. 

No período de 01/01/2018 a 31/12/2018, a Já Crescida S.A. reconheceu as 

seguintes mutações em seu Patrimônio Líquido: 

- Lucro líquido de 2018 ................................................... R$ 4.000.000,00 

- Distribuição e pagamento de dividendos em 2018 ............ R$ 1.000.000,00 

 Com base nestas informações, o 

(A) valor reconhecido no resultado pela Cia. Expansionista, na data da aquisição 

da participação, foi um ganho de R$ 8.000.000,00. 

(B) valor do ágio pago por expectativa de rentabilidade futura pela Cia. 

Expansionista foi R$ 20.800.000,00. 

(C) valor reconhecido na conta Investimentos da Cia. Expansionista, na data da 

aquisição das ações, foi R$ 40.000.000,00. 

(D) resultado de equivalência patrimonial registrado pela Cia. Expansionista no 

ano de 2018 foi R$ 2.400.000,00. 

(E) valor reconhecido na conta Investimentos pela Cia. Expansionista, na data 

da aquisição, foi R$ 19.200.000,00. 

 

03. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) As informações 

sobre os processos judiciais que uma determinada empresa está respondendo 

são apresentadas na tabela a seguir: 

 

Com base nas informações acima, o impacto total reconhecido no resultado da 

empresa no ano de 2020, decorrente destes processos judiciais, foi 
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(A) uma perda de R$ 30.000,00. 

(B) uma perda de R$ 150.000,00. 

(C) um ganho de R$ 280.000,00. 

(D) um ganho de R$ 200.000,00. 

(E) um ganho de R$ 120.000,00. 

 

04. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) No dia 

01/01/2021 uma empresa realizou aplicações financeiras com vencimento para 

2023, cujas características e forma de mensuração definidas pela empresa para 

cada aplicação são apresentadas na tabela a seguir: 

 

 

 

Com base nessas informações, o  

(A) impacto total reconhecido no resultado de janeiro de 2021 das três 

aplicações foi R$ 17.500,00. 

(B) valor total apresentado no balanço patrimonial de 31/01/2021 para as três 

aplicações foi R$ 1.203.000,00. 

(C) valor total apresentado no balanço patrimonial de 31/01/2021 para as três 

aplicações foi R$ 1.210.500,00. 

(D) impacto total reconhecido no resultado de janeiro de 2021 das três 

aplicações foi R$ 9.000,00. 

(E) impacto total reconhecido no resultado de janeiro de 2021 das três 

aplicações foi R$ 10.500,00. 

 

05. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) A Cia. Invisível 

possuía, em 31/12/2019, um ativo Intangível (Marca) com vida útil indefinida, 

cujo valor contábil era R$ 2.100.000,00, composto dos seguintes valores: 

- Custo de aquisição ......................................................... R$ 2.500.000,00 

- Perda por desvalorização (reconhecida em 2019) ................... R$ 400.000,00 

Em dezembro de 2020, a Cia. realizou novamente o Teste de Recuperabilidade 

do Ativo (Teste de impairment) e obteve as seguintes informações: 
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- Valor em uso ................................................................. R$ 1.900.000,00 

- Valor justo líquido das despesas de venda ......................... R$ 2.600.000,00 

Com base nestas informações e sabendo que as evidências indicaram que a vida 

útil desse ativo continua indefinida, a Cia. Invisível, em dezembro de 2020, 

(A) reconheceu um ganho no valor de R$ 100.000,00. 

(B) não fez nenhum registro. 

(C) reconheceu uma perda por desvalorização no valor de R$ 200.000,00. 

(D) reconheceu um ganho no valor de R$ 400.000,00. 

(E) reconheceu um ganho no valor de R$ 500.000,00. 

 

06. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) Uma empresa 

obteve, em 01/12/2020, um empréstimo à taxa de juros de 1% ao mês. O valor 

total do empréstimo foi R$ 5.000.000,00, o pagamento do principal será feito 

em uma única parcela em 01/12/2022 e os juros serão pagos semestralmente, 

com a primeira parcela vencendo em 01/06/2021. 

O valor das parcelas semestrais de juros é R$ 307.600,75 e a empresa pagou, 

adicionalmente, na data da obtenção do empréstimo, despesas relacionadas 

com o contrato no valor de R$ 315.000,00. A taxa de custo efetivo da operação 

foi 1,3% ao mês. 

O valor contábil do empréstimo apresentado no balanço patrimonial de 

31/12/2020 e o valor total dos encargos financeiros evidenciados no resultado 

de 2020, relativo ao empréstimo obtido, foram, respectivamente, em reais, 

(A) 5.065.000,00 e 380.000,00 

(B) 4.745.905,00 e 60.905,00 

(C) 4.731.850,00 e 46.850,00 

(D) 4.735.000,00 e 50.000,00 

(E) 5.050.000,00 e 365.000,00 
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2. Gabarito 

Gabarito 1: D. 

Gabarito 2: A. 

Gabarito 3: C. 

Gabarito 4: E. 

Gabarito 5: D. 

Gabarito 6: B. 
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3. Comentários da Prova de Contabilidade Geral 

 

01. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) Os Balanços 

Patrimoniais da empresa Terras e Adubos S.A., em 31/12/2018 e 31/12/2019, 

são apresentados a seguir: 

 

 

A Demonstração do Resultado da empresa para o ano 2019 é a seguinte: 

 

Durante o ano de 2019 a empresa não liquidou qualquer empréstimo, não pagou 

as despesas financeiras incorridas, a venda do terreno foi à vista e os 

investimentos são avaliados por equivalência patrimonial. 

Com base nestas informações, o valor correspondente ao Fluxo de Caixa das 

Atividades Operacionais gerado em 2019 foi, em reais, 

(A) 280.000,00 

(B) 404.000,00 

(C) 388.000,00 
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(D) 184.000,00 

(E) 204.000,00 

Resolução: 

Cálculo do Fluxo de Caixa da Atividades Operacionais pelo método indireto: 

Lucro Líquido 350.000  

+ Despesas Financeiras não pagas 16.000  

(-) Lucro na venda de imobilizado (96.000) 

(–) Resultado de Equivalência Patrimonial (30.000) 

+ Despesa com Depreciação 84.000  

(=) Lucro Ajustado 324.000  

+ Diminuição do saldo de Clientes 60.000  

(–) Aumento do saldo de Estoques (120.000)  

(-) Aumento do saldo de seguros antecipados (20.000) 

(–) Diminuição do saldo de Fornecedores (124.000)  

+ Aumento do saldo de impostos a pagar 64.000 

(=) Fluxo de Caixa das Atividade Operacionais 184.000   

Gabarito 1: D. 

 

02. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) A Cia. 

Expansionista adquiriu 80% das ações da empresa Já Crescida S.A., pagando 

R$ 40.000.000,00 à vista e passando a deter o seu controle. A aquisição ocorreu 

em 31/12/2017, o valor contabilizado no Patrimônio Líquido da Já Crescida S.A. 

era, nessa data, R$ 24.000.000,00 e o valor justo líquido dos seus ativos e 

passivos identificáveis era R$ 60.000.000,00. 

No período de 01/01/2018 a 31/12/2018, a Já Crescida S.A. reconheceu as 

seguintes mutações em seu Patrimônio Líquido: 

- Lucro líquido de 2018 ................................................... R$ 4.000.000,00 

- Distribuição e pagamento de dividendos em 2018 ............ R$ 1.000.000,00 

Com base nestas informações, o 

(A) valor reconhecido no resultado pela Cia. Expansionista, na data da aquisição 

da participação, foi um ganho de R$ 8.000.000,00. 

(B) valor do ágio pago por expectativa de rentabilidade futura pela Cia. 

Expansionista foi R$ 20.800.000,00. 

(C) valor reconhecido na conta Investimentos da Cia. Expansionista, na data da 

aquisição das ações, foi R$ 40.000.000,00. 
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(D) resultado de equivalência patrimonial registrado pela Cia. Expansionista no 

ano de 2018 foi R$ 2.400.000,00. 

(E) valor reconhecido na conta Investimentos pela Cia. Expansionista, na data 

da aquisição, foi R$ 19.200.000,00. 

Resolução: 

Investidora: Cia. Expansionista  

Investida: Empresa Já Crescida S.A. 

Vamos analisar cada alternativa: 

(A) Correta. 

Valor Contábil do Investimento = 80% x 24.000.000 = 19.200.000 

Valor Justo do Investimento = 80% x 60.000.000 = 48.000.000 

Como o valor justo do investimento é maior do que o valor contábil, temos Ágio 

Mais Valia: 

Ágio Mais Valia = 48.000.000 – 19.200.000 = 28.800.000 

 

Como o valor pago é menor do que o valor justo do investimento, temos ganho 

por compra vantajosa: 

Ganho = 48.000.000 – 40.000.000 = 8.000.000 

Diante disso, o impacto no resultado é uma receita de R$ 8.000.000,00. 

Lançamento contábil: 

D – Investimento 48.000.000 (Ativo Não Circulante Investimento)  

C – Ganho por compra vantajosa 8.000.000 (receita) 

C – Caixa 40.000.000 

 

O Investimento é formado por: 

Valor Contábil do Investimento = 19.200.000 

Ágio Mais Valia = 28.800.000 

(B) Incorreta, conforme explicação da letra A. 

Não há ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (Goodwill) e sim ganho 

por compra vantajosa.  

(C) Incorreta, conforme explicação da letra A.  

(D) Incorreta. 

Resultado de Equivalência Patrimonial = 80% x 4.000.000 = 3.200.000 

D – Investimentos  
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C – Resultado de Equivalência Patrimonial 3.200.000 

 

Dividendos a Receber = 80% x 1.000.000 = 800.000 

D – Dividendos a receber 

C – Investimentos 800.000 

(E) Incorreta, conforme explicação da letra A.  

Gabarito 2: A. 

 

03. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) As informações 

sobre os processos judiciais que uma determinada empresa está respondendo 

são apresentadas na tabela a seguir: 

 

Com base nas informações acima, o impacto total reconhecido no resultado da 

empresa no ano de 2020, decorrente destes processos judiciais, foi 

(A) uma perda de R$ 30.000,00. 

(B) uma perda de R$ 150.000,00. 

(C) um ganho de R$ 280.000,00. 

(D) um ganho de R$ 200.000,00. 

(E) um ganho de R$ 120.000,00. 

Resolução: 

Método turbo para resolução no dia da prova: 

1. Provisões reconhecidas em 31/12/2019 = 800.000 + 310.000  

1. Provisões reconhecidas em 31/12/2019 = R$ 1.110.000,00. 

2. Provisão reconhecidas em 31/12/2020: 

Deverá ser constituída provisões no passivo referente aos processos com 

probabilidade de perda provável no valor de R$ 830.000,00, conforme cálculo 

abaixo: 

Provisões = 680.000 + 150.000 = R$ 830.000,00 
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3. Cálculo do efeito líquido total evidenciado no resultado de 2020 pelo registro 

das novas provisões: 

a) se o valor contabilizado como Provisão no Passivo, em 2020, for maior que 

o valor contabilizado em 2019, reconhecemos uma despesa com provisão. 

b) se o valor contabilizado como Provisão no Passivo, em 2020, for menor que 

o valor contabilizado em 2019, reconhecemos um ganho líquido com 

provisão. 

Assim, como o valor contabilizado em 2020 é menor que o valor contabilizado 

em 2019, reconhecemos um ganho no montante de: 

Ganho = 1.110.000 – 830.000 = R$ 280.000,00  

 

Portanto, o gabarito é a letra C. 

Cálculo Esquematizado: 

                       O efeito líquido no resultado é uma despesa 

                                      

Aumentou o saldo da Provisão  

 

Ganho = 1.110.000 – 830.000 = R$ 280.000,00  

Gabarito 3: C. 

 

04. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) No dia 

01/01/2021 uma empresa realizou aplicações financeiras com vencimento para 

2023, cujas características e forma de mensuração definidas pela empresa para 

cada aplicação são apresentadas na tabela a seguir: 

 

Com base nessas informações, o  

(A) impacto total reconhecido no resultado de janeiro de 2021 das três 

aplicações foi R$ 17.500,00. 

(B) valor total apresentado no balanço patrimonial de 31/01/2021 para as três 

aplicações foi R$ 1.203.000,00. 

(C) valor total apresentado no balanço patrimonial de 31/01/2021 para as três 

aplicações foi R$ 1.210.500,00. 

31/12/2020 

Provisão = 1.110.000 

 

31/12/2019 

Provisão = 830.000 
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(D) impacto total reconhecido no resultado de janeiro de 2021 das três 

aplicações foi R$ 9.000,00. 

(E) impacto total reconhecido no resultado de janeiro de 2021 das três 

aplicações foi R$ 10.500,00. 

Resolução: 

1. Balanço patrimonial: 

1.1. Aplicação financeira mensurada ao custo amortizado 

Custo Amortizado = 400.000 + 2% x 400.000 = R$ 408.000 

As aplicações financeiras mensuradas ao “valor justo por meio de resultado” e 

“valor justo por meio de outros resultados abrangentes” são avaliadas a valor 

justo. Nestes títulos, o valor que vai para o balanço é o valor justo. 

1.2. Aplicação Financeira mensurada ao valor justo por meio do 

resultado = R$ 303.000,00 

1.3. Aplicação Financeira mensurada ao valor justo por meio de outros 

resultados abrangentes = R$ 498.000,00 

1.4. Valor apresentado na conta aplicações financeiras: 

Aplicações financeiras = 408.000 + 303.000 + 498.000 = R$ 1.209.000,00 

Com isso, eliminamos as letras B e C. 

 

2. Demonstração do Resultado: 

2.1. Aplicação financeira mensurada ao custo amortizado  

Receita Financeira = 2% x 400.000 = R$ 8.000,00 

2.2. Aplicação Financeira mensurada ao valor justo por meio do 

resultado  

Neste título, bastava você saber que o efeito líquido no resultado é encontrado 

pela diferença entre o valor justo e o valor aplicado. 

Despesa Financeira = 498.000 – 500.000 = - R$ 2.000,00 

2.3. Aplicação Financeira mensurada ao valor justo por meio de outros 

resultados abrangentes  

A contabilização do ajuste a valor justo não altera o resultado do exercício, pois 

o valor é contabilizado em conta do Patrimônio Líquido. 

Assim, precisamos calcular apenas o rendimento pela taxa de juros: 

Receita Financeira = 1,5% x 300.000 = R$ 4.500,00 

Portanto, a empresa reconheceu na Demonstração de Resultado de janeiro de 

2021, referente aos títulos tomados em conjunto, um resultado financeiro de, 

em reais,  



 Curso: Contabilidade 

Questões comentadas 
Prof. Feliphe Araújo 

 

     
Prof. Feliphe Araújo          14 de 16 

Receita Financeira (2.1) .................................... R$ 8.000,00 

(-) Despesa Financeira (2.2) ............................ (R$ 2.000,00) 

Receita Financeira (2.3) .................................... R$ 4.500,00 

= Valor total que impactou o resultado .............. R$ 10.500,00 

Com isso, o gabarito é a letra E. 

 

Método turbo para resolução no dia da prova: 

Balanço Patrimonial 

Custo amortizado = 400.000 + 2% x 400.000 = 408.000 

VJ por meio de outros resultados abrangentes = 303.000 

VJ por meio do resultado = 498.000 

Total = 1.209.000 

 

Custo amortizado = 2% x 400.000 = 8.000 

VJ por meio de outros resultados abrangentes = 1,5% x 300.000 = 4.500 

VJ por meio do resultado = 498.000 – 500.000 = - 2.000 

Total = 10.500 

Gabarito 4: E. 

 

05. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) A Cia. Invisível 

possuía, em 31/12/2019, um ativo Intangível (Marca) com vida útil indefinida, 

cujo valor contábil era R$ 2.100.000,00, composto dos seguintes valores: 

- Custo de aquisição ......................................................... R$ 2.500.000,00 

- Perda por desvalorização (reconhecida em 2019) ................... R$ 400.000,00 

Em dezembro de 2020, a Cia. realizou novamente o Teste de Recuperabilidade 

do Ativo (Teste de impairment) e obteve as seguintes informações: 

- Valor em uso ................................................................. R$ 1.900.000,00 

- Valor justo líquido das despesas de venda ......................... R$ 2.600.000,00 

Com base nestas informações e sabendo que as evidências indicaram que a vida 

útil desse ativo continua indefinida, a Cia. Invisível, em dezembro de 2020, 

(A) reconheceu um ganho no valor de R$ 100.000,00. 

(B) não fez nenhum registro. 

(C) reconheceu uma perda por desvalorização no valor de R$ 200.000,00. 

(D) reconheceu um ganho no valor de R$ 400.000,00. 
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(E) reconheceu um ganho no valor de R$ 500.000,00. 

Resolução: 

Método turbo para resolução no dia da prova: 

Valor contábil = 2.100.000 

Valor recuperável = 2.600.000 (maior entre o valor em uso e o valor justo 

líquido das despesas de venda) 

Como o valor contábil é menor que o valor recuperável e temos perdas já 

registradas no balanço, devemos reconhecer uma reversão. 

Reversão possível = 2.600.000 – 2.100.000 = 500.000 

Como a reversão não pode ultrapassar o saldo de 400.000 de perda já 

registrada, a reversão (ganho) será de 400.000. 

Gabarito 5: D. 

 

06. (FCC/Analista da Receita Estadual – SEFAZ SC/2021) Uma empresa 

obteve, em 01/12/2020, um empréstimo à taxa de juros de 1% ao mês. O valor 

total do empréstimo foi R$ 5.000.000,00, o pagamento do principal será feito 

em uma única parcela em 01/12/2022 e os juros serão pagos semestralmente, 

com a primeira parcela vencendo em 01/06/2021. 

O valor das parcelas semestrais de juros é R$ 307.600,75 e a empresa pagou, 

adicionalmente, na data da obtenção do empréstimo, despesas relacionadas 

com o contrato no valor de R$ 315.000,00. A taxa de custo efetivo da operação 

foi 1,3% ao mês. 

O valor contábil do empréstimo apresentado no balanço patrimonial de 

31/12/2020 e o valor total dos encargos financeiros evidenciados no resultado 

de 2020, relativo ao empréstimo obtido, foram, respectivamente, em reais, 

(A) 5.065.000,00 e 380.000,00 

(B) 4.745.905,00 e 60.905,00 

(C) 4.731.850,00 e 46.850,00 

(D) 4.735.000,00 e 50.000,00 

(E) 5.050.000,00 e 365.000,00 

Resolução: 

Encargos financeiros = 1,3% x (5.000.000 – 315.000) = 60.905 

Com isso, já marcaríamos a letra B. 

Como as parcelas só são pagas por semestre, não há pagamento em dezembro 

de 2020. 

Saldo líquido do empréstimo = (5.000.000 – 315.000) + 60.905 – 0 
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Saldo líquido do empréstimo = 4.745.905 

Gabarito 6: B. 

 

 

Se gostou, curta e compartilhe com seus amigos. 

Boa sorte e Firmeza nos Estudos (FÉ)!  

Siga o professor nas redes sociais e tenha acesso a dicas de 

Contabilidade e de concursos: 

• Facebook: https://www.facebook.com/professorfeliphearaujo/ 

  

• Instagram: @feliphearaujoprofessor 

  

• Youtube: Prof. Feliphe Araújo 

 

Conte conosco e Firmeza nos Estudo (FÉ)! 

Abraço!  

Feliphe Araújo  

 

 

 

https://www.facebook.com/professorfeliphearaujo/
https://www.instagram.com/feliphearaujoprofessor/
https://www.youtube.com/channel/UCKx9aiOXSGhZdXikaIzDEnQ

