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Olá, amigo(a)! 

Seguem os comentários da prova de Contabilidade Geral, Avançada e de Custos 

do concurso para Auditor Fiscal da SEFAZ AM - realizada no dia 08/05/2022. 

Analisando as questões, a banca cobrou questões bem dentro do esperado e 

algumas bem fáceis (para quem estudou). Porém, como de costume e avisado, 

cobrou algumas questões mais difíceis e trabalhosas. Prova nível médio para 

difícil. 

Vamos propor a anulação de 1 questão e a alteração de 1 gabarito. 

Quem estudou pelos nossos materiais, teve bons desempenhos, 

inclusive alguns acertando todas as questões. 

Boa sorte a todos. 

Siga o Prof. Feliphe Araújo nas redes sociais e tenha acesso a dicas e materiais 

gratuitos 

Instagram: @feliphearaujoprofessor 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKx9aiOXSGhZdXikaIzDEnQ 

Telegram: https://t.me/feliphearaujo 

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

Abraço! 

  

 

 

 

FGV - Auditor Fiscal de Tributos Estaduais  – SEFAZ -AM –2022 
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https://www.facebook.com/professorfeliphearaujo


 Curso: Contabilidade 

Questões comentadas 
Prof. Feliphe Araújo 

 

     
Prof. Feliphe Araújo   3 de 39 

     

1. Comentários Questões – Auditor Fiscal de Tributos Estaduais – 

SEFAZ-AM/2022 

 

01. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) De 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para 

Relatório Financeiro, muitos investidores, credores por empréstimos e outros 

credores, existentes e potenciais, não podem exigir que as entidades forneçam 

informações diretamente a eles, sendo, portanto, os principais usuários aos 

quais se destinam relatórios financeiros para fins gerais. Nesse sentido, em 

relação aos relatórios financeiros para fins gerais, de acordo com o 

Pronunciamento, assinale a afirmativa correta.  

(A) Destinam-se a apresentar o valor da entidade que reportam.  

(B) Baseiam -se em representações exatas e precisas do que se propõem a 

apresentar.  

(C) São completos, de modo que os usuários não precisam considerar 

informações de outras fontes.  

(D) Incluem informações adicionais que são úteis a um subconjunto específico 

de principais usuários.  

(E) Não são do interesse da administração da entidade que reporta, uma vez 

que esta obtém, internamente, as informações financeiras de que precisa. 

 

02. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária apresentava o seguinte balanço patrimonial, em 

31/12/X0. 

 

As despesas antecipadas dizem respeito ao aluguel de uma sala comercial 

durante o ano e abrangem o período de doze meses. Os veículos têm vida útil 

estimada em 5 anos e valor residual zero.  

Em janeiro de X1, aconteceram os seguintes eventos:  

• Pagamento dos salários do período anterior;  

• Recebimento do saldo com clientes;  
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• Venda de todo o estoque por R$50.000, sendo metade à vista e metade 

com recebimento em 60 dias. A inadimplência é estimada em 3%;  

• Reconhecimento de despesas gerais, no valor de R$5.000;  

• Reconhecimento da despesa de depreciação e do aluguel.  

Assinale a opção que indica o lucro antes do imposto sobre a renda e da 

contribuição social da sociedade empresária, em 31/01/X1.  

(A) R$12.167.  

(B) R$22.417.  

(C) R$22.750.  

(D) R$23.167.  

(E) R$23.500. 

 

03. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária que presta serviços de auditoria possui um terreno que é 

mantido para valorização de capital a longo prazo. Em relação à mensuração do 

terreno no balanço patrimonial da sociedade empresária, ela deve  

(A) usar o método do custo.  

(B) usar o método do valor justo.  

(C) usar o método do custo de reposição  

(D) escolher entre o método do valor justo e o método do custo.  

(E) escolher entre o método do valor justo e o método do valor presente. 

 

04. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária, que prestava serviços de consultoria, apresentava o 

seguinte balanço patrimonial, em 31/12/X0: 

 

Neste ano, o prejuízo fiscal foi de R$100.000.  

No ano de X1, aconteceram os seguintes fatos:  

• Reconhecimento de receitas: R$500.000;  

• Reconhecimento dos custos: R$200.000;  

• Reconhecimento de despesas gerais tributáveis: R$100.000;  

• Reconhecimento de provisão para contingências: R$50.000.  
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Assinale a opção que indica o lucro líquido na Demonstração do Resultado do 

Exercício da sociedade empresária, em 31/12/X1, considerando alíquota de 

imposto sobre a renda e contribuição social de 34%.  

(A) R$59.400.  

(B) R$76.560.  

(C) R$85.536.  

(D) R$88.902. 

 (E) R$99.000. 

 

05. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

01/01/X0, uma sociedade empresária contrai um empréstimo bancário de longo 

prazo no valor de R$100.000. Pelo empréstimo, ela reconhece e paga juros 

trimestrais de R$10.000.  

Na elaboração de sua Demonstração dos Fluxos de Caixa, os contadores da 

sociedade empresária optam por não seguir o encorajamento do 

Pronunciamento Técnico CPC 03 (02) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

evidenciando o fato em nota explicativa.  

Assinale a opção que indica o impacto gerado na Demonstração dos Fluxos de 

Caixa da sociedade empresária, em 31/12/X0.  

(A) Aumento de R$60.000 na atividade operacional.  

(B) Aumento de R$60.000 na atividade de investimento.  

(C) Aumento de R$60.000 na atividade de financiamento.  

(D) Aumento de R$100.000 na atividade de financiamento e diminuição de 

R$40.000 na atividade operacional.  

(E) Aumento de R$100.000 na atividade de investimento e diminuição de 

R$40.000 na atividade operacional. 

 

06. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária apresenta o seguinte balanço patrimonial, em 31/12/X0. 

 

O investimento rende juros de R$12.000 ao ano.  

No ano de X0 aconteceram os seguintes fatos:  

• Pagamento dos dividendos que estavam no passivo.  
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• Venda de todo o estoque por R$160.000 à vista.  

• Reconhecimento e pagamento de despesa de salários no valor de 

R$54.000, sendo R$20.000 a empregados próprios e, R$34.000, para 

mão de obra terceirizada.  

• Reconhecimento e pagamento de despesas de aluguel de sala comercial 

utilizada no ano, no valor de R$36.000.  

• Reconhecimento da receita de juros do investimento.  

• Reconhecimento do imposto sobre a renda com base na alíquota de 24% 

do lucro antes do imposto sobre a renda.  

• Distribuição de 25% do lucro líquido a título de dividendos.  

Os contadores elaboraram a Demonstração do Valor Adicionado do seguinte 

modo: 

 

Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o preenchimento 

correto da tabela de A a D, considerando que não há diferença entre o 

tratamento contábil e o tributável.  

(A) 16,67%; 8,40%; 38,33%; 36,60%.  

(B) 18,18%; 9,16%; 32,73%; 39,93%.  

(C) 18,52%; 9,33%; 42,56%; 29,56%.  

(D) 20,41%; 10,29%; 36,73%; 32,57%.  

(E) 23,24%; 11,71%; 41,83%; 23,22%. 

 

07. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) De 

acordo com a modificação trazida pela Lei nº 11.941/2009 à Lei nº 6.404/1976, 

no balanço patrimonial, as aplicações em instrumentos financeiros e em direitos 

e títulos de crédito, classificados no ativo circulante ou no ativo realizável, a 

longo prazo, são avaliadas pelo seu valor justo no seguinte caso:  

(A) são aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda.  

(B) são aplicações relevantes para a entidade.  

(C) dizem respeito a créditos com sociedades controladas.  

(D) representam investimentos em bancos de primeira linha.  

(E) dizem respeito a vendas a crédito com empresas no exterior. 
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08. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

01/12/X0, uma sociedade empresária adquiriu ações de emissão própria para 

mantê-las em tesouraria por R$100.000. Na aquisição, incorreu em custos de 

transação de R$15.000. Assinale a opção que indica a contabilização da 

aquisição pela sociedade empresária.  

(A) D- Capital Social: R$115.000;  

      C- Ações em tesouraria: R$115.000.  

(B) D- Ações em tesouraria: R$115.000;  

      C- Caixa: R$115.000.  

(C) D- Despesas: R$115.000;  

      C- Capital Social: R$115.000.  

(D) D- Ações em tesouraria: R$100.000;  

      D- Despesas: R$15.000;  

      C- Caixa: R$115.000.  

(E) D- Despesas: R$15.000;  

     D- Capital Social: R$100.000;  

     C- Caixa: R$15.000;  

     C- Ações em tesouraria: R$100.000. 

 

09. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária apresentava o seguinte balanço patrimonial em 

31/12/X0: 

 

A sociedade empresária avaliava o estoque de acordo com o método PEPS 

(primeiro que entra, primeira que sai). No ano, os contadores constataram que 

a informação contábil seria mais relevante ao avaliar o estoque pelo método do 

custo médio ponderado móvel, procedendo com a modificação. Além disso, foi 

constatado que a conta Caixa não havia considerado a compra de estoques e 

foi realizado o reconhecimento contábil para ajustar o efeito no período em que 

a aplicação prática foi possível.  

Assinale a opção que indica a demonstração contábil em que deverão ser 

contabilizados, respectivamente, os efeitos decorrentes da mudança do método 

de avaliação do estoque e da diminuição na conta Caixa.  
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(A) Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Resultado do 

Exercício.  

(B) Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração dos Resultados 

Abrangentes.  

(C) Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido.  

(D) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido.  

(E) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do 

Resultado do Exercício. 

 

10. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

31/12/X0, as Cias X e Y apresentavam os seguintes balanços patrimoniais: 

 

Em 10/01/X1, a Cia. Y vendeu todo o seu estoque para a Cia. X a prazo por 

R$20.000. Em 20/01/X1, a Cia. X vendeu 60% do estoque para terceiros por 

R$24.000, a prazo.  

Assinale a opção que indica, no balanço patrimonial da Cia. X, em 31/01/X1, o 

saldo da conta investimentos.  

(A) R$16.000.  

(B) R$19.200.  

(C) R$20.800.  

(D) R$22.400.  

(E) R$24.000. 

 

11. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) As 

Cias. X e Y apresentavam os seguintes balanços patrimoniais, em 31/12/X0. 

 

Em janeiro de X1, a Cia. X vendeu o terreno para a Cia. Y, por R$90.000 à vista.  
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Assinale a opção que indica o resultado apurado com a venda do terreno na 

Demonstração do Resultado do Exercício da Cia Y.  

(A) Zero.  

(B) R$4.000.  

(C) R$10.000.  

(D) R$16.000. 

(E) R$20.000. 

 

12. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

01/01/X0, a Cia. X adquiriu 100% de participação na Cia. Y, por R$350.000.  

O controle foi transferido em 10/01/X0. Neste dia, a Cia X, com o apoio de uma 

empresa de consultoria externa, estimou o valor justo dos ativos e dos passivos 

da Cia. Y, do seguinte modo: 

 

Além disso, o valor justo dos ativos intangíveis não reconhecidos contabilmente 

na Cia. Y correspondiam a R$15.000.  

Assinale a opção que indica o valor do goodwill contabilizado pela Cia. X no 

momento do reconhecimento contábil da operação.  

(A) R$45.000.  

(B) R$60.000.  

(C) R$115.000.  

(D) R$130.000.  

(E) R$170.000. 

 

13. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

relação à taxa aplicada para fins de desconto a valor presente de ativos e 

passivos, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 12 - Ajuste a Valor 

Presente, assinale a afirmativa correta.  

(A) Deve ser líquida de efeitos fiscais.  

(B) É calculada antes dos tributos diretos.  

(C) É calculada antes dos tributos sobre os lucros.  

(D) É calculada com base na taxa dos empréstimos subsidiados.  

(E) Deve seguir a mesma diretriz da taxa de desconto do valor justo. 
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14. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária comercial tem ativo total de R$400 milhões. No ano de 

X1, ela resolve começar a atuar no comércio eletrônico, efetuando o 

arrendamento de um galpão, que será usado entre os meses de junho a 

dezembro. O valor do arrendamento é de R$1 milhão e a taxa de desconto, 

utilizada no período, é de 5%.  

A sociedade empresária avalia o melhor modo de contabilização do galpão em 

suas demonstrações contábeis, seguindo as diretrizes do Pronunciamento 

Técnico CPC 06 (R2)- Arrendamentos, ponderadas com a restrição de custo 

prevista no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2)- Estrutura Conceitual para 

Relatório Financeiro.  

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – Arrendamentos, 

assinale a opção que indica a contabilização do galpão e sua respectiva 

justificativa.  

(A) Ativo, com base na continuidade.  

(B) Ativo, com base no prazo de duração do contrato.  

(C) Passivo, com base na continuidade.  

(D) Despesa, com base na atividade fim.  

(E) Despesa, com base no prazo de duração do contrato. 

 

15. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) De 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 46 - Mensuração do Valor Justo, a 

mensuração do valor justo presume que a transação para a venda do ativo 

ocorre no mercado principal para o ativo ou, em sua ausência,  

(A) em fatos históricos mais recentes.  

(B) no mercado mais similar para o ativo.  

(C) no mercado mais vantajoso para o ativo.  

(D) com base nos preços cotados no mercado internacional.  

(E) no mercado em que a empresa comprou o bem no passado. 

 

16. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) De 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) Subvenção e Assistência 

Governamentais, a subvenção governamental relacionada a um ativo não 

monetário mensurado ao valor justo, deve ser apresentada no balanço 

patrimonial do seguinte modo:  

(A) redutor da conta do ativo relacionado, apenas.  

(B) receita diferida no passivo, apenas.  



 Curso: Contabilidade 

Questões comentadas 
Prof. Feliphe Araújo 

 

     
Prof. Feliphe Araújo   11 de 39 

     

(C) reserva de subvenção no patrimônio líquido, apenas.  

(D) redutor da conta do ativo relacionado ou da receita diferida no passivo.  

(E) receita diferida no passivo ou na reserva de subvenção no patrimônio 

líquido. 

 

17. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária produz e vende shampoos. Em janeiro de X0, ela 

reconheceu os seguintes gastos:  

• Matéria prima consumida: R$40.000.  

• Salários: R$130.000, sendo R$50.000 no pessoal da fábrica e R$80.000 

do pessoal administrativo.  

• Depreciação: R$60.000, sendo R$35.000 das máquinas e R$25.000 dos 

móveis e equipamentos do escritório.  

• Custos e Despesas Gerais: R$60.000, sendo R$32.000 da fábrica e 

R$28.000 do escritório.  

• Despesas de venda dos shampoos: R$30.000, sendo R$20.000 de 

comissão dos vendedores e R$10.000 de gastos com a entrega.  

Assinale a opção que indica os custos contabilizados, em janeiro de X0.  

(A) R$85.000.  

(B) R$125.000.  

(C) R$135.000.  

(D) R$157.000.  

(E) R$187.000. 

 

18. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

consideração ao custo padrão corrente de um produto, assinale a afirmativa 

correta.  

(A) Deve partir da média do passado e introduzir algumas modificações 

esperadas para o período.  

(B) Representa uma situação almejada no longo prazo, com o uso de toda a 

capacidade da empresa.  

(C) Representa o valor conseguido com o uso dos melhores materiais e 

considerando a máxima eficiência.  

(D) Diz respeito ao custo observado no período anterior e é utilizado como 

exemplo para os períodos seguintes.  
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(E) Diz respeito ao valor que a empresa fixa como meta para o próximo período, 

levando em consideração as deficiências existentes. 

 

19. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

fábrica produzia chapéus e bonés. Em janeiro de X0, a produção de chapéus e 

de bonés consumiu, respectivamente, R$30.000 e R$20.000 em matéria prima.  

Além disso, os gastos com mão de obra direta foram de R$45.000, sendo que 

R$18.000 diziam respeito à produção dos chapéus e, R$27.000, à produção dos 

bonés.  

Ainda, os gastos com depreciação da máquina e energia elétrica foram de 

R$60.000. Estes são alocados proporcionalmente entre os dois produtos, com 

base no consumo de mão de obra.  

Assinale a opção que indica o custo com a produção dos bonés em janeiro de 

X0.  

(A) R$47.000.  

(B) R$71.000.  

(C) R$76.684.  

(D) R$77.000.  

(E) R$83.000. 

 

20. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária produz e vende colares. Cada colar é vendido por 

R$300,00, sendo que os vendedores recebem uma comissão de 10% sobre o 

preço de venda. Além disso, os custos variáveis de cada colar são de R$50,00.  

O salário mensal dos empregados é de R$80.000 e as despesas gerais são de 

R$40.000 por mês. Ainda, no processo produtivo, é utilizada uma máquina que 

foi comprada por R$300.000 e tem vida útil estimada em cinco anos, sendo esta 

depreciada linearmente, sem o reconhecimento de valor residual.  

Assinale a opção que indica o ponto de equilíbrio financeiro no mês da fábrica, 

em unidades, considerando que todas as receitas, despesas e custos são 

realizados à vista.  

(A) 480.  

(B) 500.  

(C) 546.  

(D) 568.  

(E) 818. 
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21. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária que fabricava e vendia bonecas apresenta em 

determinado ano alavancagem operacional de 5,00. Isso significa que  

(A) a receita aumenta em 5% a cada aumento de 1% nas vendas.  

(B) o lucro aumenta em 5% a cada aumento de 1% nas vendas.  

(C) a receita aumenta em 1% a cada aumento de 5% nas vendas.  

(D) o lucro aumenta em 1% a cada aumento de 5% nas vendas.  

(E) o caixa aumenta em 5% a cada aumento de 1% na receita. 

 

22. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

fábrica produz e vende bicicletas. Cada bicicleta é vendida por R$1.000 e incorre 

em custos de R$400. Ainda, a fábrica reconhece mensalmente custos e 

despesas fixas de, respectivamente, R$90.000 e R$30.000.  

Em dezembro de X0, a fábrica produziu e vendeu 240 bicicletas.  

Assinale a opção que indica a margem de segurança da fábrica neste mês. 

(A) 16,67%.  

(B) 20,00%.  

(C) 25,00%.  

(D) 37,50%.  

(E) 40,00%. 

 

23. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Ao 

analisar uma situação, uma entidade usa, como base de comparação, os custos 

médios passados com melhorias introduzidas em função de determinadas 

expectativas em relação ao futuro.  

Estes são denominados custos  

(A) padrão.  

(B) estimados.  

(C) controláveis.  

(D) não controláveis.  

(E) por responsabilidade. 

 

24. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) 

Assinale a opção que indica o critério de apropriação de custos que é utilizado, 

respectivamente, pela Contabilidade Financeira na elaboração de suas 
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Demonstrações Contábeis e, pela Contabilidade Tributária, para o cálculo de 

impostos.  

(A) Custeio Variável e Custeio Padrão.  

(B) Custeio Padrão e Custeio Padrão.  

(C) Custeio Variável e Custeio Variável.  

(D) Custo por Absorção e Custeio Variável.  

(E) Custeio por Absorção e Custeio por Absorção 
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2. Gabarito 

Gabarito 1: D. 

Gabarito 2: B. 

Gabarito 3: D. 

Gabarito 4: E. 

Gabarito 5: C. 

Gabarito 6: D. 

Gabarito 7: A. 

Gabarito 8: B. 

Gabarito 9: D. 

Gabarito 10: B. 

Gabarito 11: A. 

Gabarito 12: C. 

Gabarito 13: C. 

Gabarito 14: E. 

Gabarito 15: C. 

Gabarito 16: D. 

Gabarito 17: D. 

Gabarito 18: E. 

Gabarito 19: E. 

Gabarito 20: C. 

Gabarito 21: B. 

Gabarito 22: A. 

Gabarito 23: B. 

Gabarito 24: E. 
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3. Comentários da Prova – Auditor Fiscal de Tributos Estaduais – 

SEFAZ - AM/2022 

 

3.1. Contabilidade Geral 

 

01. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) De 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para 

Relatório Financeiro, muitos investidores, credores por empréstimos e outros 

credores, existentes e potenciais, não podem exigir que as entidades forneçam 

informações diretamente a eles, sendo, portanto, os principais usuários aos 

quais se destinam relatórios financeiros para fins gerais. Nesse sentido, em 

relação aos relatórios financeiros para fins gerais, de acordo com o 

Pronunciamento, assinale a afirmativa correta.  

(A) Destinam-se a apresentar o valor da entidade que reportam.  

(B) Baseiam -se em representações exatas e precisas do que se propõem a 

apresentar.  

(C) São completos, de modo que os usuários não precisam considerar 

informações de outras fontes.  

(D) Incluem informações adicionais que são úteis a um subconjunto específico 

de principais usuários.  

(E) Não são do interesse da administração da entidade que reporta, uma vez 

que esta obtém, internamente, as informações financeiras de que precisa. 

Resolução: 

Literalidade do CPC 00 – Estrutura Conceitual. 

a) incorreta. 1.7 Relatórios financeiros para fins gerais não se destinam a 

apresentar o valor da entidade que reporta, mas fornecem informações para 

auxiliar investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e 

potenciais, a estimar o valor da entidade que reporta. 

b) incorreta. 1.11 Em grande medida, relatórios financeiros baseiam-se em 

estimativas, julgamentos e modelos e, não, em representações exatas. 

c) incorreta. 1.6 Contudo, relatórios financeiros para fins gerais não fornecem 

nem podem fornecer todas as informações de que necessitam investidores, 

credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais. Esses 

usuários precisam considerar informações pertinentes de outras fontes, 

como, por exemplo, condições e expectativas econômicas gerais, 

eventos políticos e ambiente político e perspectivas do setor e da 

empresa. 

d) correta. 1.8 Usuários primários individuais têm necessidades e desejos de 

informação diferentes e possivelmente conflitantes. Ao desenvolver os 
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Pronunciamentos, busca-se fornecer um conjunto de informações que atenda 

às necessidades do maior número de principais usuários. Contudo, concentrar-

se em necessidades de informação ordinárias não impede que a entidade 

que reporta inclua informações adicionais que sejam mais úteis para 

um subconjunto específico de principais usuários 

e) incorreta. 1.9 A administração da entidade que reporta também está 

interessada em informações financeiras sobre a entidade. Contudo, a 

administração não precisa se basear em relatórios financeiros para fins gerais, 

pois ela pode obter internamente as informações financeiras de que precisa. 

Gabarito 1: D. 

 

02. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária apresentava o seguinte balanço patrimonial, em 

31/12/X0. 

 

As despesas antecipadas dizem respeito ao aluguel de uma sala comercial 

durante o ano e abrangem o período de doze meses. Os veículos têm vida útil 

estimada em 5 anos e valor residual zero.  

Em janeiro de X1, aconteceram os seguintes eventos:  

• Pagamento dos salários do período anterior;  

• Recebimento do saldo com clientes;  

• Venda de todo o estoque por R$50.000, sendo metade à vista e metade 

com recebimento em 60 dias. A inadimplência é estimada em 3%;  

• Reconhecimento de despesas gerais, no valor de R$5.000;  

• Reconhecimento da despesa de depreciação e do aluguel.  

Assinale a opção que indica o lucro antes do imposto sobre a renda e da 

contribuição social da sociedade empresária, em 31/01/X1.  

(A) R$12.167.  

(B) R$22.417.  

(C) R$22.750.  

(D) R$23.167.  
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(E) R$23.500. 

Resolução: 

Vamos analisar os eventos e verificar os que impactaram o resultado. 

Análise de cada operação: 

• Pagamento dos salários do período anterior;  

D – Salários a pagar (reduz o passivo) 

C – Caixa (reduz o ativo) 

Não há impacto no resultado. 

 

• Recebimento do saldo com clientes;  

D – Caixa (aumenta o ativo) 

C – Clientes (reduz o ativo) 

Não há impacto no resultado. 

 

• Venda de todo o estoque por R$50.000, sendo metade à vista e metade 

com recebimento em 60 dias. A inadimplência é estimada em 3%;  

D – Caixa (aumenta o ativo) 25.000 

C – Clientes (aumenta o ativo) 25.000 

C – Receita de vendas 50.000 

 

C – CMV (Despesa) 20.000 

C – Estoques (reduz o ativo) 20.000 

 

D – Despesa com PECLD 750 

C – PECLD (reduz o ativo) 750 = 3% x 25.000 (Parcela a prazo) 

 

Todos os lançamentos impactam o resultado. 

 

• Reconhecimento de despesas gerais, no valor de R$5.000;  

C – Despesa 5.000 

C – Despesas a pagar (aumenta o passivo) 5.000 

Há impacto no resultado. 
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• Reconhecimento da despesa de depreciação e do aluguel.  

Depreciação 

Despesa de depreciação (01 a 31/01) = 5.000 / 60 meses = 833,33 

C – Despesa de depreciação 833,33 

C – Depreciação acumulada (reduz o ativo) 833,33 

Há impacto no resultado. 

 

Aluguel 

Despesa de aluguel (01 a 31/01) = 12.000 / 12 meses = 1.000 

C – Despesa de aluguel 1.000 

C – Despesa antecipada (reduz o ativo) 1.000 

Há impacto no resultado. 

 

Cálculo do resultado: 

Receita 50.000 

(-) CMV (20.000) 

(-) Despesa com PECLD (750) = 3% x 25.000  

(-) Despesas gerais (5.000) 

(-) Despesa de aluguel (1.000) = 12.000 / 12 

(-) Despesa de depreciação (833,33) = 50.000 / 60 

= Lucro Antes do IR 22.416,67 

 

Com isso, o gabarito é a letra B. 

Método turbo para resolução no dia da prova: 

Receita 50.000 

(-) CMV (20.000) 

(-) Despesa com PECLD (750) = 3% x 25.000  

(-) Despesas gerais (5.000) 

(-) Despesa de aluguel (1.000) = 12.000 / 12 

(-) Despesa de depreciação (833,33) = 50.000 / 60 

= Lucro Antes do IR 22.416,67 

Gabarito 2: B. 
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03. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária que presta serviços de auditoria possui um terreno que é 

mantido para valorização de capital a longo prazo. Em relação à mensuração do 

terreno no balanço patrimonial da sociedade empresária, ela deve  

(A) usar o método do custo.  

(B) usar o método do valor justo.  

(C) usar o método do custo de reposição  

(D) escolher entre o método do valor justo e o método do custo.  

(E) escolher entre o método do valor justo e o método do valor presente. 

Resolução: 

CPC 28 – Propriedade para Investimento 

Mensuração no reconhecimento  

20. A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo seu 

custo. Os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial. 

Mensuração após reconhecimento 

30. Com as exceções indicadas no item 32A, a entidade deve escolher como sua 

política contábil o método do valor justo, descrito nos itens 33 a 55, ou o método 

do custo, descrito no item 56, e deve aplicar essa política a todas as suas 

propriedades para investimento. (Alterado pela Revisão CPC 13) 

 

Como ela já possuía o terreno, temos uma mensuração após o reconhecimento. 

Logo, a mensuração do terreno será pelo método do valor justo ou pelo método 

do custo. 

Gabarito 3: D. 

 

04. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária, que prestava serviços de consultoria, apresentava o 

seguinte balanço patrimonial, em 31/12/X0: 

 

Neste ano, o prejuízo fiscal foi de R$100.000.  

No ano de X1, aconteceram os seguintes fatos:  

• Reconhecimento de receitas: R$500.000;  
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• Reconhecimento dos custos: R$200.000;  

• Reconhecimento de despesas gerais tributáveis: R$100.000;  

• Reconhecimento de provisão para contingências: R$50.000.  

Assinale a opção que indica o lucro líquido na Demonstração do Resultado do 

Exercício da sociedade empresária, em 31/12/X1, considerando alíquota de 

imposto sobre a renda e contribuição social de 34%.  

(A) R$59.400.  

(B) R$76.560.  

(C) R$85.536.  

(D) R$88.902. 

(E) R$99.000. 

Resolução: 

DRE 

Receitas 500.000 

(-) Custos (200.000)  

(-) Despesas gerais (100.000) 

(-) Despesa com provisão (50.000) 

= LAIR 150.000 

(-) Despesa Tributária* (51.000) 

= Lucro Líquido 99.000 

 

* Cálculo da Despesa Tributária 

1. LALUR 

IR/CSLL Corrente = 34% x [150.000 + 50.000 (Adição) – 60.000 

(Compensação)] = 47.600 

 

2. Segundo o CPC 32, a diferença temporariamente tributada ou indedutível 

deve ser tratada como um ativo ou um passivo diferido. Na questão, a única 

despesa temporariamente tributada é a Despesa com Provisão para 

Contingências no valor de R$ 50.000.  

Portanto, a despesa com provisão para contingências é indedutível agora para 

cálculo do IR/CSLL. Porém, referida provisão deve ser excluída da base fiscal no 

período em que for paga. 

Assim, o IR/CSLL diferido é dado por: 

IR/CSLL diferido = Despesa temporariamente tributada x Alíquota 
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IR/CSLL diferido = 50.000 x 0,34 = R$ 17.000 

Lançamento contábil: 

D – Ativo Fiscal Diferido (Ativo) 17.000 

C – Receita Tributária Diferida 17.000 

 

3. IR/CSLL Diferido = Compensação Prejuízo x 34% = R$ 60.000 x 34% 

IR/CSLL Diferido = R$ 20.400 

 

Cálculo da Despesa Tributária: 

Segundo o CPC 32, a Despesa Tributada é dada por: 

Despesa Tributária = Imposto corrente + Imposto diferido (Despesa) 

Despesa Tributária = 47.600 – 17.000a + 20.400 = R$ 51.000 

a) Valor negativo porque é uma receita tributária diferida. 

Com isso, o gabarito é a letra E. 

 

Método turbo para resolução no dia da prova: 

DRE 

Receitas 500.000 

(-) Custos (200.000)  

(-) Despesas gerais (100.000) 

(-) Despesa com provisão (50.000) 

= LAIR 150.000 (Lucro Contábil) 

(-) IR/CSLL Corrente¹ (47.600) 

(-) IR/CSLL Diferido² (3.400) 

= Lucro Líquido 99.000 

 

1. IR/CSLL Corrente 

LALUR  = Lucro Fiscal = BC do IR/CSLL 

BC do IR/CSLL = [150.000 + 50.000 (Adição) – 60.000 (Compensação)] 

BC do IR/CSLL = 140.000 

IR Corrente = 34% x 140.000 = 47.600 

2. IR/CSLL Diferido 
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IR/CSLL Diferido = 34% x (Lucro Contábil – Lucro Fiscal) 

IR/CSLL Diferido = 34% x (150.000 – 140.000) = 3.400 

Gabarito 4: E. 

 

05. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

01/01/X0, uma sociedade empresária contrai um empréstimo bancário de longo 

prazo no valor de R$100.000. Pelo empréstimo, ela reconhece e paga juros 

trimestrais de R$10.000.  

Na elaboração de sua Demonstração dos Fluxos de Caixa, os contadores da 

sociedade empresária optam por não seguir o encorajamento do 

Pronunciamento Técnico CPC 03 (02) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

evidenciando o fato em nota explicativa.  

Assinale a opção que indica o impacto gerado na Demonstração dos Fluxos de 

Caixa da sociedade empresária, em 31/12/X0.  

(A) Aumento de R$60.000 na atividade operacional.  

(B) Aumento de R$60.000 na atividade de investimento.  

(C) Aumento de R$60.000 na atividade de financiamento.  

(D) Aumento de R$100.000 na atividade de financiamento e diminuição de 

R$40.000 na atividade operacional.  

(E) Aumento de R$100.000 na atividade de investimento e diminuição de 

R$40.000 na atividade operacional. 

Resolução: 

Juros pagos 

Classificação principal (a norma encoraja): Fluxo Operacional. 

Classificação alternativa: Fluxo de Financiamento. 

Se optaram por não seguir o encorajamento, os juros pagos são classificados 

como Fluxo de Financiamento. 

Fluxo de Caixa de Financiamento 

Recebimento do Empréstimo 100.000 

(-) Pagamento dos Juros (40.000) = 4 * 10.000 

= Fluxo de Financiamento 60.000 

Portanto, ocorreu aumento de 60.000 do fluxo de financiamento. 

Gabarito 5: C. 

 

06. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária apresenta o seguinte balanço patrimonial, em 31/12/X0. 
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O investimento rende juros de R$12.000 ao ano.  

No ano de X0 aconteceram os seguintes fatos:  

• Pagamento dos dividendos que estavam no passivo.  

• Venda de todo o estoque por R$160.000 à vista.  

• Reconhecimento e pagamento de despesa de salários no valor de 

R$54.000, sendo R$20.000 a empregados próprios e, R$34.000, para 

mão de obra terceirizada.  

• Reconhecimento e pagamento de despesas de aluguel de sala comercial 

utilizada no ano, no valor de R$36.000.  

• Reconhecimento da receita de juros do investimento.  

• Reconhecimento do imposto sobre a renda com base na alíquota de 24% 

do lucro antes do imposto sobre a renda.  

• Distribuição de 25% do lucro líquido a título de dividendos.  

Os contadores elaboraram a Demonstração do Valor Adicionado do seguinte 

modo: 

 

Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o preenchimento 

correto da tabela de A a D, considerando que não há diferença entre o 

tratamento contábil e o tributável.  

(A) 16,67%; 8,40%; 38,33%; 36,60%.  

(B) 18,18%; 9,16%; 32,73%; 39,93%.  

(C) 18,52%; 9,33%; 42,56%; 29,56%.  

(D) 20,41%; 10,29%; 36,73%; 32,57%.  

(E) 23,24%; 11,71%; 41,83%; 23,22%. 

Resolução: 

Teria como responder, mas cabe recurso. 

DRE 
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Receita de Vendas 160.000 

(-) CMV (40.000) 

(-) Despesas de salários (54.000) – 20.000 de empregados próprios e 34.000 

de mão de obra terceirizada 

(-) Despesa de aluguel (36.000) 

+ Receita de Juros 12.000 

= Lucro Antes do Imposto de Renda 42.000 

(-) IR (10.080) 

= Lucro Líquido 31.920 

 

DVA 

1. Receitas 160.000 

2. Insumos Adquiridos de Terceiros (74.000) = 40.000 + 34.000 

3. VAB (1-2) 86.000 

4. Depreciação 0 

5. VAL (3 – 4) 86.000 

6. VART 12.000 

7. VAT a Distribuir (5 + 6) 98.000 

8. Distribuição do valor Adicionado 98.000 

8.1. Pessoal 20.000 (20,41% = 20.000 / 98.000) 

8.2. Impostos, taxas e contribuições 10.080 (10,29% = 10.080 / 98.000) 

8.3. Remuneração de capital de terceiros 36.000 (36,73% = 36.000 / 98.000) 

8.4. Remuneração de capitais próprios 31.920 (32,57% = 31.920 / 98.000) 

Com isso, o gabarito é a letra D. 

 

RECURSO. 

O saldo de estoque, em 31/12/X0, é de R$ 40.000,00. 

O enunciado diz o seguinte: 

No ano de X0 aconteceram os seguintes fatos:  

• Venda de todo o estoque por R$160.000 à vista.  

 

Qual valor do estoque foi vendido? O estoque vendido foi o que tinha antes do 

final do período e não temos esse dado. 
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Diante disso, o valor do custo das mercadorias não pode ser igual a R$ 

40.000,00, pois há incompatibilidade com o saldo final de 31/12/X0 do estoque, 

o qual teria que ser de zero. 

Assim, solicitamos a anulação da questão. 

Gabarito 6: D. 

 

07. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) De 

acordo com a modificação trazida pela Lei nº 11.941/2009 à Lei nº 6.404/1976, 

no balanço patrimonial, as aplicações em instrumentos financeiros e em direitos 

e títulos de crédito, classificados no ativo circulante ou no ativo realizável, a 

longo prazo, são avaliadas pelo seu valor justo no seguinte caso:  

(A) são aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda.  

(B) são aplicações relevantes para a entidade.  

(C) dizem respeito a créditos com sociedades controladas.  

(D) representam investimentos em bancos de primeira linha.  

(E) dizem respeito a vendas a crédito com empresas no exterior. 

Resolução: 

Lei nº 6.404/1976 

Critérios de Avaliação do Ativo 

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os 

seguintes critérios: 

I - as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em 

direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a 

longo prazo:      (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007) 

a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à 

negociação ou disponíveis para venda; e (Redação dada pela Lei nº 11.941, 

de 2009) 

Gabarito 7: A. 

 

08. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

01/12/X0, uma sociedade empresária adquiriu ações de emissão própria para 

mantê-las em tesouraria por R$100.000. Na aquisição, incorreu em custos de 

transação de R$15.000. Assinale a opção que indica a contabilização da 

aquisição pela sociedade empresária.  

(A) D- Capital Social: R$115.000;  

      C- Ações em tesouraria: R$115.000.  

(B) D- Ações em tesouraria: R$115.000;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art37
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      C- Caixa: R$115.000.  

(C) D- Despesas: R$115.000;  

      C- Capital Social: R$115.000.  

(D) D- Ações em tesouraria: R$100.000;  

      D- Despesas: R$15.000;  

      C- Caixa: R$115.000.  

(E) D- Despesas: R$15.000;  

     D- Capital Social: R$100.000;  

     C- Caixa: R$15.000;  

     C- Ações em tesouraria: R$100.000. 

Resolução: 

Os custos de transação incorridos na aquisição de ações de emissão da 

própria entidade deverão ser tratados como acréscimo do custo de 

aquisição de tais ações.  

Ações em tesouraria = 100.000 + 15.000 = 115.000 

Lançamento contábil: 

D- Ações em tesouraria: R$115.000 

C- Caixa: R$115.000 

Gabarito 8: B. 

 

3.2. Contabilidade Avançada 

09. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária apresentava o seguinte balanço patrimonial em 

31/12/X0: 

 

A sociedade empresária avaliava o estoque de acordo com o método PEPS 

(primeiro que entra, primeira que sai). No ano, os contadores constataram que 

a informação contábil seria mais relevante ao avaliar o estoque pelo método do 

custo médio ponderado móvel, procedendo com a modificação. Além disso, foi 

constatado que a conta Caixa não havia considerado a compra de estoques e 

foi realizado o reconhecimento contábil para ajustar o efeito no período em que 

a aplicação prática foi possível.  
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Assinale a opção que indica a demonstração contábil em que deverão ser 

contabilizados, respectivamente, os efeitos decorrentes da mudança do método 

de avaliação do estoque e da diminuição na conta Caixa.  

(A) Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Resultado do 

Exercício.  

(B) Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração dos Resultados 

Abrangentes.  

(C) Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido.  

(D) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido.  

(E) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do 

Resultado do Exercício. 

Resolução: 

Os ajustes nas mudanças de critérios contábeis (PEPS para custo médio 

ponderado móvel) e os ajustes de erros de exercícios anteriores são feitos em 

conta de ajustes de exercícios anteriores do PL, impactando a DMPL 

(Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido) nos dois casos. 

Gabarito 9: D. 

 

10. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

31/12/X0, as Cias X e Y apresentavam os seguintes balanços patrimoniais: 

 

Em 10/01/X1, a Cia. Y vendeu todo o seu estoque para a Cia. X a prazo por 

R$20.000. Em 20/01/X1, a Cia. X vendeu 60% do estoque para terceiros por 

R$24.000, a prazo.  

Assinale a opção que indica, no balanço patrimonial da Cia. X, em 31/01/X1, o 

saldo da conta investimentos.  

(A) R$16.000.  

(B) R$19.200.  

(C) R$20.800.  

(D) R$22.400.  

(E) R$24.000. 

Resolução: 
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Cia. X: Investidora 

80% de participação na Cia. Y (16.000 / 20.000) 

 

Lucro da Cia. Y = 20.000 – 12.000 = 8.000 

60% do estoque foi vendido. Logo, falta realizar 40% do estoque. 

Lucro não realizado = 8.000 x 40% = 3.200 

Receita de Equivalência Patrimonial = 8.000 * 80% - 3.200 = 6.400 – 3.200 = 

3.200 

Investimentos = 16.000 + 3.200 = 19.200 

Gabarito 10: B. 

 

11. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) As 

Cias. X e Y apresentavam os seguintes balanços patrimoniais, em 31/12/X0. 

 

Em janeiro de X1, a Cia. X vendeu o terreno para a Cia. Y, por R$90.000 à vista.  

Assinale a opção que indica o resultado apurado com a venda do terreno na 

Demonstração do Resultado do Exercício da Cia Y.  

(A) Zero.  

(B) R$4.000.  

(C) R$10.000.  

(D) R$16.000. 

(E) R$20.000. 

Resolução: 

Y comprou e não vendeu. 

Na Cia. X o resultado foi 10.000 (90.000 – 80.000). 

Na Cia. Y o resultado foi zero. 

Gabarito 11: A. 

 

12. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

01/01/X0, a Cia. X adquiriu 100% de participação na Cia. Y, por R$350.000.  
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O controle foi transferido em 10/01/X0. Neste dia, a Cia X, com o apoio de uma 

empresa de consultoria externa, estimou o valor justo dos ativos e dos passivos 

da Cia. Y, do seguinte modo: 

 

Além disso, o valor justo dos ativos intangíveis não reconhecidos contabilmente 

na Cia. Y correspondiam a R$15.000.  

Assinale a opção que indica o valor do goodwill contabilizado pela Cia. X no 

momento do reconhecimento contábil da operação.  

(A) R$45.000.  

(B) R$60.000.  

(C) R$115.000.  

(D) R$130.000.  

(E) R$170.000. 

Resolução: 

O valor justo dos ativos intangíveis não reconhecidos contabilmente na Cia. Y 

devem ser considerados no cálculo do valor justo na aquisição de investimentos. 

PL da investida a valor justo = 220.000 + 15.000 = 235.000 

Valor Justo do Investimento = 100% x 235.000 = 235.000 

Goodwill = 350.000 – 235.000 = 115.000 

Gabarito 12: C. 

 

13. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

relação à taxa aplicada para fins de desconto a valor presente de ativos e 

passivos, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 12 - Ajuste a Valor 

Presente, assinale a afirmativa correta.  

(A) Deve ser líquida de efeitos fiscais.  

(B) É calculada antes dos tributos diretos.  

(C) É calculada antes dos tributos sobre os lucros.  

(D) É calculada com base na taxa dos empréstimos subsidiados.  

(E) Deve seguir a mesma diretriz da taxa de desconto do valor justo. 

Resolução: 

Recurso. 

Segundo o CPC – Ajuste a Valor Presente, temos o seguinte: 
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Efeitos fiscais  

29. Para fins de desconto a valor presente de ativos e passivos, a taxa a ser 

aplicada não deve ser líquida de efeitos fiscais e, sim, antes dos impostos. 

 

Diante disso, a taxa de desconto é aplicada antes dos tributos. Ficamos entre 

as letras B e C. 

Os tributos sobre o lucro são o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido. Vamos ver o que diz o CPC 12 sobre estes tributos no seu 

anexo: 

7. Os saldos de imposto de renda e de contribuição social diferidos devem ser 

ajustados a valor presente?  

Resposta - Não. Utilizando como referência o padrão contábil internacional, 

deparamo-nos que, textualmente (IAS 12 - Item 53 - Deferred tax assets and 

liabilities shall not be discounted), não é permitido efetuar descontos a valor 

presente para saldos de imposto de renda diferidos (e contribuição social, no 

caso brasileiro). Basicamente, essa vedação foi efetuada com o argumento de 

não ser possível determinar com exatidão as datas em que os referidos valores 

serão realizados. Dessa forma, esse tipo de desconto não é requerido ou 

permitido pelas normas internacionais de contabilidade. 

 

Diante disso, não podemos efetuar ajuste a valor presente para tributos sobre 

o lucro. Em consequência, nosso gabarito é a letra B. 

Assim, solicitamos a alteração do gabarito de letra C para letra B ou, caso 

entenda ser melhor, a anulação da questão. 

Gabarito preliminar: C. 

Gabarito 13: B. 

 

14. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária comercial tem ativo total de R$400 milhões. No ano de 

X1, ela resolve começar a atuar no comércio eletrônico, efetuando o 

arrendamento de um galpão, que será usado entre os meses de junho a 

dezembro. O valor do arrendamento é de R$1 milhão e a taxa de desconto, 

utilizada no período, é de 5%.  

A sociedade empresária avalia o melhor modo de contabilização do galpão em 

suas demonstrações contábeis, seguindo as diretrizes do Pronunciamento 

Técnico CPC 06 (R2)- Arrendamentos, ponderadas com a restrição de custo 

prevista no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2)- Estrutura Conceitual para 

Relatório Financeiro.  
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De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – Arrendamentos, 

assinale a opção que indica a contabilização do galpão e sua respectiva 

justificativa.  

(A) Ativo, com base na continuidade.  

(B) Ativo, com base no prazo de duração do contrato.  

(C) Passivo, com base na continuidade.  

(D) Despesa, com base na atividade fim.  

(E) Despesa, com base no prazo de duração do contrato. 

Resolução: 

Segundo o CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil, temos o 

seguinte: 

Isenção de reconhecimento (itens B3 a B8)  

5.  O arrendatário pode decidir não aplicar os requisitos de reconhecimento de 

arrendamento nos seguintes casos:  

(a) arrendamentos de curto prazo; e  

(b) arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. 

 

Com isso, o gabarito é a letra C. 

Esquematização: 

 

 

Como o arrendamento tem menos de 12 meses, temos um arrendamento de 

curto prazo. Assim, a contabilização do galpão é despesa, com base no prazo 

de duração do contrato. 

Gabarito 14: E. 

 

15. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) De 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 46 - Mensuração do Valor Justo, a 

mensuração do valor justo presume que a transação para a venda do ativo 

ocorre no mercado principal para o ativo ou, em sua ausência,  

(A) em fatos históricos mais recentes.  

Isenção de 
Reconhecimento

Curto Prazo

12 meses ou menos

Não tem opção de compra

Baixo Valor



 Curso: Contabilidade 

Questões comentadas 
Prof. Feliphe Araújo 

 

     
Prof. Feliphe Araújo          33 de 39 

(B) no mercado mais similar para o ativo.  

(C) no mercado mais vantajoso para o ativo.  

(D) com base nos preços cotados no mercado internacional.  

(E) no mercado em que a empresa comprou o bem no passado. 

Resolução: 

CPC 46 

16. A mensuração do valor justo presume que a transação para a venda do ativo 

ou transferência do passivo ocorre:  

(a) no mercado principal para o ativo ou passivo; ou  

(b) na ausência de mercado principal, no mercado mais vantajoso para 

o ativo ou passivo. 

Gabarito 15: C. 

 

16. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) De 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) Subvenção e Assistência 

Governamentais, a subvenção governamental relacionada a um ativo não 

monetário mensurado ao valor justo, deve ser apresentada no balanço 

patrimonial do seguinte modo:  

(A) redutor da conta do ativo relacionado, apenas.  

(B) receita diferida no passivo, apenas.  

(C) reserva de subvenção no patrimônio líquido, apenas.  

(D) redutor da conta do ativo relacionado ou da receita diferida no passivo.  

(E) receita diferida no passivo ou na reserva de subvenção no patrimônio 

líquido. 

Resolução: 

Técnico CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais. 

Apresentação da subvenção no balanço patrimonial  

24. A subvenção governamental relacionada a ativos, incluindo aqueles ativos 

não monetários mensurados ao valor justo, deve ser apresentada no balanço 

patrimonial em conta de passivo, como receita diferida, ou deduzindo o 

valor contábil do ativo relacionado. 

Gabarito 16: D. 
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3.3. Contabilidade de Custos 

17. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária produz e vende shampoos. Em janeiro de X0, ela 

reconheceu os seguintes gastos:  

• Matéria prima consumida: R$40.000.  

• Salários: R$130.000, sendo R$50.000 no pessoal da fábrica e R$80.000 

do pessoal administrativo.  

• Depreciação: R$60.000, sendo R$35.000 das máquinas e R$25.000 dos 

móveis e equipamentos do escritório.  

• Custos e Despesas Gerais: R$60.000, sendo R$32.000 da fábrica e 

R$28.000 do escritório.  

• Despesas de venda dos shampoos: R$30.000, sendo R$20.000 de 

comissão dos vendedores e R$10.000 de gastos com a entrega.  

Assinale a opção que indica os custos contabilizados, em janeiro de X0.  

(A) R$85.000.  

(B) R$125.000.  

(C) R$135.000.  

(D) R$157.000.  

(E) R$187.000. 

Resolução: 

Matéria prima consumida: R$40.000 

Salários do pessoal da fábrica: R$50.000  

Depreciação das máquinas: R$35.000  

Custos e Despesas Gerais da fábrica: R$32.000  

= Total dos custos contabilizados: R$ R$ 157.000 

 

Os demais itens não incluídos são contabilizados como despesa. 

Gabarito 17: D. 

 

18. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Em 

consideração ao custo padrão corrente de um produto, assinale a afirmativa 

correta.  

(A) Deve partir da média do passado e introduzir algumas modificações 

esperadas para o período.  
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(B) Representa uma situação almejada no longo prazo, com o uso de toda a 

capacidade da empresa.  

(C) Representa o valor conseguido com o uso dos melhores materiais e 

considerando a máxima eficiência.  

(D) Diz respeito ao custo observado no período anterior e é utilizado como 

exemplo para os períodos seguintes.  

(E) Diz respeito ao valor que a empresa fixa como meta para o próximo período, 

levando em consideração as deficiências existentes. 

Resolução: 

O Custo Corrente (ou Custo-Padrão Corrente) é o conceito mais válido e 

prático usado definir Custo-Padrão. Ele é o 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.  

Com isso, o gabarito é a letra E. 

Gabarito 18: E. 

 

19. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

fábrica produzia chapéus e bonés. Em janeiro de X0, a produção de chapéus e 

de bonés consumiu, respectivamente, R$30.000 e R$20.000 em matéria prima.  

Além disso, os gastos com mão de obra direta foram de R$45.000, sendo que 

R$18.000 diziam respeito à produção dos chapéus e, R$27.000, à produção dos 

bonés.  

Ainda, os gastos com depreciação da máquina e energia elétrica foram de 

R$60.000. Estes são alocados proporcionalmente entre os dois produtos, com 

base no consumo de mão de obra.  

Assinale a opção que indica o custo com a produção dos bonés em janeiro de 

X0.  

(A) R$47.000.  

(B) R$71.000.  

(C) R$76.684.  

(D) R$77.000.  

(E) R$83.000. 

Resolução: 

Custos indiretos = 60.000 

Rateio dos custos indiretos: 
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Chapéus = 18.000 / 45.000 = 0,4 

Bonés = 27.000 / 45.000 = 0,6 

Custos indiretos (chapéus) = 0,4 * 60.000 = 24.000 

Custos indiretos (bonés) = 0,6 * 60.000 = 36.000 

Custo da produção dos bonés = 20.000 + 27.000 + 36.000 = R$ 83.000 

Gabarito 19: E. 

 

20. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária produz e vende colares. Cada colar é vendido por 

R$300,00, sendo que os vendedores recebem uma comissão de 10% sobre o 

preço de venda. Além disso, os custos variáveis de cada colar são de R$50,00.  

O salário mensal dos empregados é de R$80.000 e as despesas gerais são de 

R$40.000 por mês. Ainda, no processo produtivo, é utilizada uma máquina que 

foi comprada por R$300.000 e tem vida útil estimada em cinco anos, sendo esta 

depreciada linearmente, sem o reconhecimento de valor residual.  

Assinale a opção que indica o ponto de equilíbrio financeiro no mês da fábrica, 

em unidades, considerando que todas as receitas, despesas e custos são 

realizados à vista.  

(A) 480.  

(B) 500.  

(C) 546.  

(D) 568.  

(E) 818. 

Resolução: 

A margem de contribuição unitária corresponde à diferença entre preço de 

venda por unidade menos os custos e despesas variáveis por unidade. 

A comissão é uma despesa variável. 

Margem de Contribuição Unitária = 300 – 10% x 300 – 50 = 220 

No ponto de equilíbrio financeiro, devemos incluir apenas os custos e despesas 

desembolsáveis. Assim, não consideramos no cálculo a despesa de depreciação. 

Ponto de Equilíbrio Financeiro = (80.000 + 40.000) / 220 = 545,45 

Assim, a resposta é letra C, pois é o valor aproximado. 

Gabarito 20: C. 
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21. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

sociedade empresária que fabricava e vendia bonecas apresenta em 

determinado ano alavancagem operacional de 5,00. Isso significa que  

(A) a receita aumenta em 5% a cada aumento de 1% nas vendas.  

(B) o lucro aumenta em 5% a cada aumento de 1% nas vendas.  

(C) a receita aumenta em 1% a cada aumento de 5% nas vendas.  

(D) o lucro aumenta em 1% a cada aumento de 5% nas vendas.  

(E) o caixa aumenta em 5% a cada aumento de 1% na receita. 

Resolução: 

Alavancagem Operacional significa o quanto determinado aumento no volume 

de vendas provoca de aumento no resultado da empresa (lucro líquido). 

Uma alavancagem operacional igual a 5 indica que o lucro irá variar 5% para 

cada 1% de aumento nas vendas. 

Gabarito 21: B. 

 

22. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Uma 

fábrica produz e vende bicicletas. Cada bicicleta é vendida por R$1.000 e incorre 

em custos de R$400. Ainda, a fábrica reconhece mensalmente custos e 

despesas fixas de, respectivamente, R$90.000 e R$30.000.  

Em dezembro de X0, a fábrica produziu e vendeu 240 bicicletas.  

Assinale a opção que indica a margem de segurança da fábrica neste mês. 

(A) 16,67%.  

(B) 20,00%.  

(C) 25,00%.  

(D) 37,50%.  

(E) 40,00%. 

Resolução: 

Margem de Contribuição Unitária = 1.000 – 400 = 600 

Ponto de Equilíbrio = (90.000 + 30.000) / 600 = 200 

Margem de Segurança = (240 – 200) / 240 = 40 / 240 = 16,67% 

Gabarito 22: A. 

 

23. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) Ao 

analisar uma situação, uma entidade usa, como base de comparação, os custos 
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médios passados com melhorias introduzidas em função de determinadas 

expectativas em relação ao futuro.  

Estes são denominados custos  

(A) padrão.  

(B) estimados.  

(C) controláveis.  

(D) não controláveis.  

(E) por responsabilidade. 

Resolução: 

O Custo Estimado (ou Custo-Padrão Estimado) é o custo previsto com base na 

série histórica de custos da empresa. Ele é o valor que deverá ocorrer, sendo 

obtido mediante prévias estimativas de custos dos anos anteriores. 

Ele geralmente é apurado como sendo a média dos custos passados (com alguns 

ajustes esperados, como volume de atividade, mudança de equipamentos etc.). 

Gabarito 23: B. 

 

24. (FGV/Auditor Fiscal de Tributos Estaduais - SEFAZ-AM/2022) 

Assinale a opção que indica o critério de apropriação de custos que é utilizado, 

respectivamente, pela Contabilidade Financeira na elaboração de suas 

Demonstrações Contábeis e, pela Contabilidade Tributária, para o cálculo de 

impostos.  

(A) Custeio Variável e Custeio Padrão.  

(B) Custeio Padrão e Custeio Padrão.  

(C) Custeio Variável e Custeio Variável.  

(D) Custo por Absorção e Custeio Variável.  

(E) Custeio por Absorção e Custeio por Absorção 

Resolução: 

O método de custeio por absorção é aquele que atende aos princípios 

contábeis (Contabilidade Financeira na elaboração de suas Demonstrações 

Contábeis) e pelas normas fiscais (Contabilidade Tributária, para o cálculo de 

impostos) e consiste na apropriação aos produtos de todos os custos de 

produção incorridos, sejam fixos, variáveis, diretos ou indiretos. 

Gabarito 24: E. 

 

Boa sorte e Firmeza nos Estudos (FÉ)!  
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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  
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