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QUESTÃO NÚMERO 41

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO:

CPC 00 – Estrutura Conceitual

Contrato executório

4.56 Contrato executório é o contrato, ou parte de contrato, que é igualmente
não cumprido – nenhuma das partes cumpriu qualquer de suas obrigações, ou
ambas as partes cumpriram parcialmente suas obrigações em igual extensão.

4.57 O contrato executório estabelece o direito combinado com a obrigação de
trocar recursos econômicos. O direito e a obrigação são interdependentes e
não podem ser separados. Assim, o direito e a obrigação combinados
constituem um único ativo ou passivo. A entidade tem um ativo se os termos
da troca são atualmente favoráveis; tem um passivo se os termos da troca são
atualmente desfavoráveis. A inclusão desse ativo ou passivo nas
demonstrações contábeis depende tanto dos critérios de reconhecimento
como da base de mensuração selecionados para o ativo ou passivo, incluindo,
se aplicável, qualquer teste para determinar se o contrato é oneroso.

QUESTÃO NÚMERO 42

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO:
Classificação das contas:

ANC = Ativo Não Circulante

PL = Patrimônio Líquido

Elementos Classificação



Receita bruta Receita

Créditos a receber Ativo Circulante

Bens de uso ANC Imobilizado

Bens de renda ANC Investimento

Impostos a recolher Passivo Circulante

Receitas antecipadas Passivo Circulante

Capital social PL

Empréstimos a diretores ANC Realizável a Longo Prazo

Estoque de produtos acabados Ativo Circulante

Impostos sobre vendas Despesa

Capital a integralizar Retificadora do PL

Depreciação acumulada Retificadora do ANC
Imobilizado

Despesas antecipadas Ativo Circulante

Reservas PL

Matéria prima a pagar Passivo Circulante

Custo dos produtos vendidos Despesa

Mão-de-obra a pagar Passivo Circulante



Caixa Ativo Circulante

Estoque de produtos em elaboração Ativo Circulante

Despesas operacionais Despesa

Cálculo do resultado:

Receita 2.400.000

(-) Impostos sobre vendas (495.600)

(-) Custo dos Produtos Vendidos (840.000)

(-) Despesas operacionais (288.000)

= Lucro Líquido 776.400

O lucro líquido é transferido para o PL na conta lucros acumulados antes de
fazer as destinações.

Cálculo do PL:

Capital social 1.500.000

Reservas 380.000

Lucros Acumulados 776.400

Capital a integralizar (320.000)

Total do PL 2.336.400

Portanto, o gabarito é a letra C.



QUESTÃO NÚMERO 43

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:
Cálculo do Ativo Não Circulante:

Bens de uso 300.000

Bens de renda 1.200.000

Empréstimos a diretores 688.400

Depreciação acumulada (118.000)

Total do Ativo Não Circulante 2.070.400

QUESTÃO NÚMERO 44

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO:
RECURSO.

Daria para responder, mas não há alternativa correta.

Para o regime de competência, precisamos trazer as receitas e despesas que
ocorrem em agosto de 2019.

Resultado

Despesas Receitas

115 150

250 340



365 490

125

Portanto, como a empresa teve um lucro de 125, não há gabarito e a questão
deve ser anulada.

O resultado financeiro, pelo regime de caixa, deve incluir os recebimentos e
pagamentos em agosto de 2019.

Resultado Financeiro

Pagamentos Recebimentos

210 410

260 340

250

720 750

30

Portanto, o resultado financeiro foi positivo em 30,00. Logo, só há uma
alternativa com essa opção, que é a letra E, e foi o gabarito preliminar da
questão.



Porém, como não há resposta o resultado pelo regime de competência,
solicitamos a anulação da questão.

Gabarito do professor: anulada.

QUESTÃO NÚMERO 45

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO:
Para realizar o lançamento de eliminação em virtude de consolidação, basta
fazer o lançamento inverso ao da conta, sendo proporcionalmente a
participação da investidora:

D – Capital Social (reduz o PL) 1.600 = 2.000 * 80%

D – Reservas de lucros (reduz o PL) 1.200 = 1.500 * 80%

C – Ações da Cia. Noturna (reduz o ativo) 2.800

QUESTÃO NÚMERO 46

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO:
RECURSO.

A empresa investidora, Cia. Rio S/A, tem reconhecido R$ 110.000,00 como
investimento em coligada.

Investimento em Coligada

110.000

O lucro da investida gera um aumento no saldo de investimento em coligada:

Receita de Equivalência Patrimonial = 60% x 50.000 = R$ 30.000



D – Investimento em coligada (aumenta o ativo) 30.000

C – Receita de Equivalência Patrimonial 30.000

A distribuição de dividendos pela investida gera uma redução no saldo de
investimento em coligada:

Dividendos a Receber = 60% x 20.000 = R$ 12.000

D – Dividendos a Receber (aumenta o ativo) 12.000

C – Investimento em coligada (reduz o ativo) 12.000

Saldo do investimento em coligada = 110.000 + 30.000 – 12.000

Saldo do investimento em coligada = 128.000

Resultado na venda do investimento = 80.000 – 128.000 = - 48.000

Portanto, a empresa teve um prejuízo de R$ 48.000,00 e a questão deve ser
anulada.

Método turbo para resolução no dia da prova:

Saldo do investimento em coligada = 110.000 + 60% x (50.000 – 20.000)

Saldo do investimento em coligada = 128.000

Resultado na venda do investimento = 80.000 – 128.000 = - 48.000

Portanto, a empresa teve um prejuízo de R$ 48.000,00.

Gabarito do professor: anulada.

QUESTÃO NÚMERO 47

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO:
Como a investidora possui 20% do capital votante (subtende-se que o
capital votante tem a mesma proporção do capital social), há influência



significativa, logo, temos uma coligada, sendo o investimento avaliado pelo
método de equivalência patrimonial.

Vamos analisar cada alternativa:

a) incorreta. No método de equivalência patrimonial, não há receita de
dividendos.

b) correta.

Receita de equivalência patrimonial = 20% x 60.000 = 12.000

Lançamento contábil pela Cia. Popular S.A.:

D – Participação Societária – Cia. Anonimus S.A. (aumenta o ativo) 12.000

C – Receita de equivalência patrimonial 12.000

c) incorreta. Além do lançamento da alternativa anterior, temos o lançamento
pela Cia. Popular dos dividendos recebidos:

D – Dividendos a Receber (aumenta o ativo) 3.600 = 20% x 18.000

C – Participação Societária – Cia. Anonimus S.A. (reduz o ativo) 3.600

Diante disso, considerando os acontecimentos de 2020, a participação
societária teve um aumento de R$ 8.400:

Participação Societária = 12.000 – 3.600 = 8.400

d) incorreta. Se a receita foi de 12.000 e não tivemos outras contas de
resultado, o lucro foi de 12.000.

e) incorreta. Como a receita vai para o resultado e este é transferido para o
PL, o impacto no PL foi um aumento de 12.000.

QUESTÃO NÚMERO 48

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:
Não há informações para cálculo de depreciação

Início das atividades

Ativo Imobilizado = R$ 1.200.000



2019

Perda de R$ 21.000,00

Ativo Imobilizado

Valor Contábil = 1.200.000 – 21.000 = 1.179.000

2021

Valor justo de venda = R$ 1.000.000

Valor em uso = R$ 1.100.000

Valor recuperável = R$ 1.100.000 (maior)

Como o valor contábil é maior que o valor recuperável, temos que reconhecer
um complemento da perda.

Perda de 2021 = 1.179.000 – 1.100.000 = R$ 79.000,00

Portanto, o contador da Empresa Tacaxinha deve reconhecer um complemento
de perda do valor recuperável de R$ 79.000,00.

QUESTÃO NÚMERO 49

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO:
Cia. Noite

Se a Cia. Comprou os equipamentos para uso nas suas atividades
operacionais, temos aqui um ativo imobilizado.

Ficamos entre as letras C e D.

Cia. Manhã

Como os equipamentos são destinados à venda, temos aqui itens classificados
no ativo circulante.



Cia. tarde

Como o prazo para venda dos equipamentos supera 365 dias (380 dias > 365
dias), temos que classificar no ativo realizável a longo prazo.

Portanto, o nosso gabarito é letra C.

QUESTÃO NÚMERO 50

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO:
Já podemos eliminar as letras C, D e E, pois no momento da captação dos
recursos, em 03/01/2018, não há ainda reconhecimento de despesas
financeiras.

Valor Líquido Recebido = 10.000 debêntures x R$ 100 + 120.000 – 40.000

Valor Líquido Recebido = 1.080.000,00

Esta é o valor que aumenta o ativo pela entrada de recursos e,
consequentemente, aumenta o passivo líquido.

Logo, o nosso gabarito é a letra A.

Lançamento contábil:

D – Bancos (aumenta o ativo) 1.080.000

D – Custos de Transação a Apropriar (reduz o passivo) 40.000

C – Debêntures a resgatar (aumenta o passivo) 1.000.000

C – Prêmios a apropriar (aumenta o passivo) 120.000

QUESTÃO NÚMERO 51

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:
Bens adquiridos para valorização de capital ou para aluguel são
classificados como propriedade para investimento.



Bens tangíveis adquiridos para uso, com vida útil maior que um ano, são
classificados como ativo imobilizado.

Vamos analisar cada alternativa:

(A) incorreta. O primeiro é ativo imobilizado e o segundo é ativo circulante.

(B) incorreta. O primeiro é ativo investimento e o segundo é ativo circulante.

(C) incorreta. O primeiro é ativo imobilizado e o segundo é ativo investimento
(propriedade para investimento).

(D) correta. O primeiro é ativo investimento (propriedade para investimento)
e o segundo é ativo imobilizado.

(E) incorreta. O primeiro é ativo imobilizado e o segundo é ativo investimento
(propriedade para investimento).

QUESTÃO NÚMERO 52

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO:
Custo do intangível = 80.000 + 6.000 – 10% x 80.000 = 78.000

Amortização jan./2020 = 78.000 / 40 = 1.950

QUESTÃO NÚMERO 53

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:
Lei n o 6.404/1976:

§ 5o As notas explicativas devem:

(........................)

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 para encargos ou riscos, e dos ajustes para
atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247,
parágrafo único); (Letra B incorreta)

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações
(art. 182, § 3o );

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas
a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes; (Letra D é o
nosso gabarito)



e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a
longo prazo;

f) o número, espécies e classes das ações do capital social; (Letra C incorreta)

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício; (Letra E
incorreta)

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e

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. (Letra A incorreta)

QUESTÃO NÚMERO 54

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO:
Método turbo para resolução no dia da prova:

Custo unitário da compra do dia 08/12:

Base de cálculo do ICMS = 2.750 / 1,1 = 2.500

ICMS = 2.500 * 15% = 375

Custo unitário = (2.750 – 375)/10 = 237,5

CMV = 2.400 + 237,5 * 4 = R$ 3.350,00

Estoque Final = 6 x 237,5 = R$ 1.425,00

QUESTÃO NÚMERO 55

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO:
ICMS a recuperar = ICMS = 2.500 * 15% = 375

ICMS a recolher = 5.100 * 18% = 918

Como o ICMS a recolher é maior do que o ICMS a recuperar, temos um saldo
de ICMS a pagar.

ICMS apurado = 918 – 375 = R$ 543,00

QUESTÃO NÚMERO 56

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO:
RECURSO.

LAIR (Lucro Antes do IR) X



(-) IR 0,2 X

= Lucro antes das participações 0,8X

(-) Participações debenturistas (0,032X) = 0,04 * 0,8X

(-) Participações empregados (0,0768X) = 0,10 * (0,8X – 0,032X)

= Lucro Líquido 45.000

0,8X – 0,032X – 0,0768X = 45.000

0,6912X = 45.000

X = 65.104,17

O lucro antes do imposto de renda corresponde a R$ 65.104,17. Vamos
calcular os valores solicitados a partir da variável X:

Provisão para o imposto de renda = 0,2 x 65.104,17 = 13.020,83

Participação de empregados = 0,0768 x 65.104,17 = 5.000,00

Diante disso, não temos alternativa e solicitamos a anulação da questão.

Gabarito do professor: anulada.

QUESTÃO NÚMERO 57

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO:
Fluxo de Caixa de Financiamento = 48.000

300.000 + 48.000 + FCI = 112.000

FCI = 112.000 – 348.000

FCI = - 236.000

Portanto, ocorreu uma saída líquida de caixa de R$ 236.000,00.

QUESTÃO NÚMERO 58

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO:
RECURSO.

Questão meio confusa.

Precisamos encontrar o valor contábil do bem em 31/12/2018.

Ao mencionar o método de maior esgotamento do recurso mineral, o
examinador quis dizer qual método (linha reta ou dos benefícios gerados) faz
com que o bem seja exaurido mais rápido.

Método da linha reta --> 6 anos



Método dos benefícios gerados --> 360 toneladas / 72 ton./ano = 5 anos

6 ton./mês equivale a 72 ton./ano (6 x 12).

Portanto, vamos exaurir com base no método dos benefícios gerados.

Taxa de exaustão 2018 (11 meses – fev. a dez.) = 11 x 6 / 360 = 0,1833

Exaustão acumulada = 80.000 x 0,1833 = R$ 14.664,00

Valor contábil = 80.000 – 14.664 = R$ 65.336,00

Assim, não temos gabarito e solicitamos a anulação da questão.

Gabarito do professor: anulada.

QUESTÃO NÚMERO 59

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO:
Vamos analisar cada bem.

Janeiro de 2017 a dezembro de 2019 --> 3 anos

Trator

Depreciação acumulada = (460.000 – 20% x 460.000) x 3 = 55.200

20

Valor contábil = 460.000 – 55.200 = 404.800

Terreno

Terreno não é depreciado. Logo, só vamos depreciar a edificação.

Terreno = 40% x 1.000.000 = 400.000

Edifício

Valor da edificação = 60% x 1.000.000 = 600.000

Depreciação acumulada = (600.000 – 20% x 600.000) x 3 = 72.000

20

Valor contábil = 600.000 – 72.000 = 528.000

Computador

Depreciação acumulada = (40.000 – 20% x 40.000) x 3 = 24.000

4

Valor contábil = 40.000 – 24.000 = 16.000



Assim, o resultado da soma dos valores contábeis desses bens, em
31/12/2019, é de:

Valores contábeis = 404.800 + 400.000 + 528.000 + 16.000 = 1.348.800

Portanto, o gabarito é a letra B.

QUESTÃO NÚMERO 60

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:
Vamos utilizar os dados da questão anterior.

Trator

Valor contábil = 460.000 – 55.200 = 404.800

Resultado na venda = 420.000 – 404.800 = 15.200

Portanto, a empresa teve um ganho de R$ 15.200,00.
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