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IMBEL 2021 

E aí pessoal, tudo bem?  

Seguem os comentários das questões de Contabilidade Geral e Avançada  aplicadas 

pela banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 06/06/2021,  na prova de Analista  

Contábil e Supervisor Contábil da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL. As 

questões foram extremamente literais e muitas vezes não mediram conhecimento dos 

alunos. Talvez possamos brigar com a banca em alguns gabaritos preliminares. 

Se pintar alguma dúvida pode me procurar através das redes sociais! 

Vamos, portanto, aos comentários das questões cobradas nesta prova! 

Grande abraço 
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Prova de Supervisor (Contador) 

41. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, as 

informações financeiras relevantes são capazes de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários e 

podem ter valor preditivo. 

Em relação às informações financeiras relevantes com valor preditivo, assinale a afirmativa correta. 

(A) Confirmam ou alteram avaliações anteriores. 

(B) Devem servir como prognóstico aos usuários. 

(C) São empregadas pelos usuários para fazer suas próprias previsões. 

(D) São utilizadas em processos empregados pelos usuários para analisar resultados passados 

(E) Representam uma novidade aos usuários, sendo que eles não teriam conhecimento delas a partir de outras 

fontes. 

Assunto: CPC 00 

RESOLUÇÃO: 

Segundo o CPC 00 informações financeiras são capazes de fazer diferença em decisões se tiverem valor preditivo 

ou valor confirmatório, ou ambos. 

Informações financeiras têm valor preditivo se podem ser utilizadas como informações em processos empregados 

pelos usuários para prever resultados futuros. Informações financeiras não precisam ser previsões ou prognósticos 

para ter valor preditivo. Informações financeiras com valor preditivo são empregadas por usuários ao fazer suas 

próprias previsões. 

Com isso, correta a alternativa C. 

GABARITO PRELIMINAR: C 

 

42. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

Uma empresa vendeu, em março de X0, R$ 60.000 em estoque, para recebimento em 90 dias. A empresa 

descontou as duplicatas no banco, que cobrou juros de R$ 5.000 pela antecipação. 
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Assinale a opção que indica os lançamentos contábeis a serem feitos pela empresa, no momento de desconto 

das duplicatas. 

(A)  D - disponibilidades: R$ 60.000; 

 C - duplicatas a receber: R$ 60.000. 

(B)  D - disponibilidades: R$ 55.000; 

 D - despesa financeira: R$ 5.000; 

 C - duplicatas a receber: R$ 60.000. 

(C)  D - disponibilidades: R$ 55.000; 

 D - despesa financeira: R$ 5.000; 

 C - duplicatas descontadas: R$ 60.000. 

(D) D - disponibilidades: R$ 55.000; 

 D - juros a apropriar: R$ 5.000; 

 C - duplicata a receber: R$ 60.000. 

(E)  D - disponibilidades: R$ 55.000; 

 D - juros a apropriar: R$ 5.000; 

 C - duplicatas descontadas: R$ 60.000. 

Assunto: Duplicatas Descontadas 

RESOLUÇÃO: 

Vamos analisar a operação de desconto de duplicatas de R$ 60 mil, com cobrança de encargos financeiros de R$ 5 

mil pela instituição financeira.  

 D – Bancos R$ 55.000 ( ↑ Ativo Circulante) 

 D – Encargos Financeiros a Transcorrer R$ 5.000 ( ↓ Passivo Circulante) 

 C – Duplicatas a Receber R$ 60.000 ( ↑ Passivo Circulante) 

Perceba, portanto, que o valor dos encargos financeiros cobrados pelo banco não afeta o resultado no momento 

do desconto do título, mas é apropriado na conta Encargos Financeiros a Transcorrer, conta retificadora do 

Passivo Exigível. 

Com isso, correta a alternativa E. 

GABARITO PRELIMINAR: E 

 

43. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

O valor contábil do patrimônio líquido de uma entidade equivale ao 

(A) valor disponibilizado pelos sócios da entidade. 

(B) valor de mercado total de direitos sobre o patrimônio na entidade. 

(C) valor contábil de todos os ativos reconhecidos menos o valor contábil de todos os passivos reconhecidos. 

(D) valor que poderia ser levantado, vendendo todos os ativos da entidade e liquidando todos os seus passivos. 

(E) valor que poderia ser levantado, vendendo a entidade como um todo em regime de continuidade operacional. 
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Assunto: Conceitos Iniciais de Contabilidade (PL) 

RESOLUÇÃO: 

Por definição, o Patrimônio Líquido representa a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de 

todos os seus passivos. Ou seja, trata-se da equação fundamental do patrimônio, que diz: 

𝑷𝑳 = 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒐 − 𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑬𝒙𝒊𝒈í𝒗𝒆𝒍 

Importante mencionar que neste cálculo consideramos os valores contábeis para o ativo e o passivo exigível. 

Com isso, correta a alternativa C. 

GABARITO PRELIMINAR: C 

 

44. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

Em janeiro de X0, uma instituição de ensino assinou um contrato para oferecer um curso fechado a uma 

empresa nos meses de março a dezembro, quando houve a entrega do certificado de conclusão. Pelo 

treinamento a instituição recebeu R$ 120.000, sendo que, metade foi recebida na assinatura do contrato e, o 

restante, no primeiro dia do treinamento. 

Em relação à contabilização da receita de treinamento, de acordo com o Regime de Competência, assinale a 

afirmativa correta. 

(A) R$ 60.000 em janeiro. 

(B) R$ 10.000 em fevereiro. 

(C) R$ 12.000 em março. 

(D) Zero em abril. 

(E) R$ 120.000 em dezembro. 

Assunto: Regimes Contábeis 

RESOLUÇÃO: 

A receita da prestação de serviço deverá ser reconhecida, de acordo com o Regime de Competência, no momento 

em que o serviço for prestado (entre março a dezembro de x0). 

Sendo assim, no momento do recebimento da metade do valor do contrato, em jan/X0, não haverá apropriação 

de receita de venda (mas reconhecimento de uma obrigação, refletida na conta Adiantamento de Clientes). 

Considerando que todo o contrato foi prestado da maneira uniforme entre março e dezembro, portanto, o valor 

mensal a ser apropriado como receita de venda será de R$ 12 mil, conforme detalhado abaixo. 

𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂 𝑴𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
=

𝑅$ 120.000

10 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 𝑹$ 𝟏𝟐. 𝟎𝟎𝟎 

Com isso, correta a alternativa C. 

GABARITO PRELIMINAR: C 
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45. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

No ano de X0, uma empresa pagava, mensalmente, R$ 840.000 a seus funcionários por conta dos salários. 

Em setembro, a empresa comunicou aos funcionários que, a partir de outubro, os salários teriam aumento de 

20%.  

Assinale a opção que indica a despesa com a provisão para 13º salário contabilizada em outubro pela empresa, 

desconsiderando os encargos. 

(A) R$ 70.000 

(B) R$ 84.000 

(C) R$ 126.000 

(D) R$ 196.000 

(E) R$ 210.000 

Assunto: Folha de Pagamentos 

RESOLUÇÃO: 

Questão pouco recorrente em provas de concursos públicos. 

Segundo o enunciado  em outubro a folha de pagamento terá aumento de 20%. Conclui-se, portanto, que passará 

de R$ 840.000 para R$ 1.008.000 (aumento de R$ 168 mil). Consequentemente, o valor do 13° salário, a ser a ser 

pago em dezembro/x0 passou de R$ 840.000 para R$ 1.008.000. 

De janeiro a setembro a entidade calculou o 13° salário com base na folha daquela época, ou seja, R$ 840 mil, da 

seguinte forma: 

𝟏𝟑°𝒋𝒂𝒏𝒆𝒊𝒓𝒐 𝒂 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐 =
𝑅$ 840.000

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 𝑹$ 𝟕𝟎. 𝟎𝟎𝟎 

Assim, nestes períodos a entidade realizou o seguinte lançamento contábil mensal: 

 D – Despesa com 13° Salário R$ 70.000 ( ↓ Resultado) 

 C – 13° Salário a Pagar R$ 70.000 ( ↑ Passivo Circulante) 

Veja como está, portanto, o saldo da conta 13° salário a pagar em 30/09/20x0. 

13° Salário a Pagar  
 R$ 70.000,00 jan 

 R$ 70.000,00 fev 

 R$ 70.000,00 mar 

 R$ 70.000,00 abr 

 R$ 70.000,00 mai 

 R$ 70.000,00 jun 

 R$ 70.000,00 jul 

 R$ 70.000,00 ago 

  R$ 70.000,00 set 

 R$ 630.000,00  
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No entanto, conforme verificamos, houve aumento do salário dos funcionários, de forma que o 13° salário a ser 

pago em dezembro não é mais de R$ 840.000, mas de R$ 1.008.000. Neste cenário, o 13° salário a ser reconhecido 

no passivo nos três meses restantes será calculado da seguinte forma: 

𝟏𝟑°𝒐𝒖𝒕𝒖𝒃𝒓𝒐 𝒂 𝒅𝒆𝒛𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐 =
𝑅$ 1.008.000

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 𝑹$ 𝟖𝟒. 𝟎𝟎𝟎 

Zé Curioso: “Ah, então vou assinalar a alternativa B!” 

Não faça isso, Zé! Veja só o que aconteceria se você realizasse tal procedimento: 

13° Salário a Pagar  
 R$ 70.000,00 jan 

 R$ 70.000,00 fev 

 R$ 70.000,00 mar 

 R$ 70.000,00 abr 

 R$ 70.000,00 mai 

 R$ 70.000,00 jun 

 R$ 70.000,00 jul 

 R$ 70.000,00 ago 

 R$ 70.000,00 set 

 R$ 84.000,00 out 

 R$ 84.000,00 nov 

  R$ 84.000,00 dez 

 R$ 882.000,00  

Veja que chegaríamos num valor inferior ao correto (R$ 1.008.000). Isso se dá pois entre janeiro e setembro o valor 

reconhecido foi inferior. Portanto, esta diferença verificada, de R$ 126 mil, será apropriada também no mês em 

que o salário foi aumentado. Veja: 

13° Salário a Pagar  
 R$ 70.000,00 jan 

 R$ 70.000,00 fev 

 R$ 70.000,00 mar 

 R$ 70.000,00 abr 

 R$ 70.000,00 mai 

 R$ 70.000,00 jun 

 R$ 70.000,00 jul 

 R$ 70.000,00 ago 

 R$ 70.000,00 set 

 R$ 210.000,00 out 

 R$ 84.000,00 nov 

  R$ 84.000,00 dez 

 R$ 1.008.000,00  

Perceba que em outubro lançamos o valor de R$ 210 mil, correspondente a R$ 84 mil do próprio mês e R$ 126 mil 

da diferença dos meses anteriores (9 meses x R$ 14 mil). 

Com isso, correta a alternativa E. 

GABARITO PRELIMINAR: E 
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46. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

Uma empresa atacadista apresentava R$ 100.000 em estoques em 02/01/X0. No mês, todo o estoque foi 

vendido por R$ 300.000, sendo que 20% do valor foi recebido no momento da venda e, o restante, deverá ser 

recebido em 90 dias. A empresa estima inadimplência de 3%.  

Assinale a opção que indica, na Demonstração do Resultado do Exercício, em 31/01/X0, a contabilização e o 

valor da conta da despesa com perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. 

(A) Redutora de vendas - R$ 9.000. 

(B) Redutora de vendas - R$ 7.200. 

(C) Despesa operacional - R$ 9.000. 

(D) Despesa operacional - R$ 7.200. 

(E) Despesa financeira - R$ 9.000. 

Assunto: PECLD 

RESOLUÇÃO: 

Segundo o enunciado a empresa realizou vendas no valor de R$ 300 mil, sendo 80% a prazo. Considerando que a 

entidade estima inadimplência de 3% vamos calcular o valor das perdas estimadas com créditos de liquidação 

duvidosa. 

𝑃𝐸𝐶𝐿𝐷 = 𝐷𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟 × % 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑑𝑖𝑚𝑝𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑷𝑬𝑪𝑳𝑫 = 𝑅$ 240.000 × 3% = 𝑹$ 𝟕. 𝟐𝟎𝟎 

O lançamento contábil de reconhecimento das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa é o 

seguinte: 

 D – Despesa com PECLD R$ 7.200 ( ↓ Resultado) 

 C – PECLD R$ 7.200 ( ↓ Ativo) 

Tal apropriação será considerada, na Demonstração do Resultado do Exercício, como Despesa com Vendas (ou 

comercial). 

Com isso, correta a alternativa D. 

GABARITO PRELIMINAR: D 

 

47. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

Em 31/12/X0, uma empresa apresentava, em seu Balanço Patrimonial, um edifício. O prédio estava 

desocupado, mas era mantido pela empresa para ser arrendado no futuro, em um arrendamento operacional.  

Assinale a opção que indica a classificação correta do edifício no Balanço Patrimonial. 

(A) Ativo imobilizado. 

(B) Patrimônio líquido. 

(C) Ativo realizável a longo prazo. 



Prof. Igor CIntra 

    @profigorcintra 

  

9 de 25 | www.direcaoconcursos.com.br   

IMBEL 2021 – Prova de Contabilidade Geral Comentada 

(D) Propriedade para investimento. 

(E) Ativo não circulante mantido para venda. 

Assunto: CPC 28 

RESOLUÇÃO: 

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edifício – ou parte de edifício – ou ambos) mantida 

(pelo proprietário ou pelo arrendatário como ativo de direito de uso) para auferir aluguel ou para valorização do 

capital ou para ambas e, não, para:   

(a) uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas; ou  

(b) venda no curso ordinário do negócio. 

Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 28 o que se segue são exemplos de propriedades para investimento: 

(a) terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e não para venda a curto prazo no curso 

ordinário dos negócios;  

(b) terrenos mantidos para futuro uso correntemente indeterminado (se a entidade não tiver determinado que 

usará o terreno como propriedade ocupada pelo proprietário ou para venda a curto prazo no curso ordinário do 

negócio, o terreno é considerado como mantido para valorização do capital); 

(c) edifício que seja propriedade da entidade (ou ativo de direito de uso relativo a edifício mantido pela 

entidade) e que seja arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais;   

(d) edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sob um ou mais arrendamentos 

operacionais;  

(e) propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para 

investimento. 

Com isso, correta a alternativa D. 

GABARITO PRELIMINAR: D 

 

48. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

O Balanço Patrimonial de uma entidade apresentava, em 31/12/X0, os saldos a seguir. 

• Crédito Fiscal: R$ 40.000; 

• Passivo contingente: R$ 25.000; 

• Empréstimo bancário: R$ 50.000; 

• Despesa antecipada de salários: R$ 15.000; 

• Fornecedores: R$ 30.000; 

• Disponibilidades: R$ 34.000. 

Com base nos saldos apresentados, assinale a opção que indica o valor do passivo da entidade, na data. 

(A) R$ 80.000 

(B) R$ 95.000 
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(C) R$ 105.000 

(D) R$ 120.000 

(E) R$ 135.000 

Assunto: Balanço Patrimonial 

RESOLUÇÃO: 

Com base nas contas fornecidas vamos calcular o valor do Passivo Exigível da entidade. 

Empréstimo bancário R$ 50.000 

Fornecedores R$ 30.000 

Passivo Exigível Total R$ 80.000 

Com isso, correta a alternativa A. 

Tenha cuidado com os Passivos Contingentes, pois de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 25 eles não são 

reconhecidos. 

GABARITO PRELIMINAR: A 

 

49. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

Em 01/03/X0, uma empresa adquiriu computadores para utilizar em seu negócio, por R$ 60.000. A empresa 

esperava utilizar os computadores durante cinco anos e doá-los a seus colaboradores. 

Em 31/12/X1, a empresa refez sua estimativa, pretendendo utilizar os computadores até 31/12/X3 e, depois, 

vendê-los por R$ 8.000. 

Assinale a opção que indica o valor contábil dos computadores, evidenciado no Balanço Patrimonial da 

empresa, em 31/12/X2. 

(A) R$ 15.000 

(B) R$ 20.000 

(C) R$ 22.000 

(D) R$ 23.000 

(E) R$ 26.000 

Assunto: ANC Imobilizado (Depreciação) 

RESOLUÇÃO: 

Inicialmente vamos analisar qual é o valor contábil do item em 31/12/x1, data em que houve a reavaliação da vida 

útil e do valor residual do item. Para isso vamos calcular o valor da despesa mensal de depreciação. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙
 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂çã𝒐 𝑴𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 =
𝑅$ 60.000 − 𝑅$ 0

5 𝑎𝑛𝑜𝑠 × 12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 𝑹$ 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 
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Sendo assim, em 31/12/x1 o item será apresentado pelo seguinte valor contábil. 

 Custo R$ 60.000 

( – ) Depreciação Acumulada (R$ 22.000) → R$ 1.000 x 20 meses 

( = ) Valor Contábil R$ 38.000 

Vamos, portanto, recalcular o valor da despesa de depreciação a partir de 31/12/x1, pois houve revisão da  vida útil 

remanescente (até 31/12/x3) e do valor residual do item (R$ 8 mil). Desta vez vamos calcular a depreciação anual 

(mas se você preferir pode calcular mensal). Apenas tenha cuidado com o valor depreciável, que neste caso é igual 

ao valor contábil atual menos o valor residual. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒏𝒕á𝒃𝒊𝒍 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙
 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂çã𝒐 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 =
𝑅$ 38.000 − 𝑅$ 8.000

2 𝑎𝑛𝑜𝑠
= 𝑹$ 𝟏𝟓. 𝟎𝟎𝟎 

Sendo assim, em 31/12/x2 o item será apresentado pelo seguinte valor contábil. 

 Custo R$ 60.000 

( – ) Depreciação Acumulada (R$ 37.000) → Depreciação de X0, X1 e X2 

( = ) Valor Contábil R$ 23.000 

Com isso, correta a alternativa D. 

GABARITO PRELIMINAR: D 

 

50. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

O Resultado Abrangente compreende todos os componentes da Demonstração dos Outros Resultados 

Abrangentes e a seguinte demonstração contábil: 

(A) Balanço Patrimonial. 

(B) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

(C) Demonstração do Valor Adicionado. 

(D) Demonstração do Resultado do Exercício. 

(E) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

Assunto: CPC 26 (DRA) 

RESOLUÇÃO: 

Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações 

e outros eventos que não sejam derivados de transações com os sócios na sua qualidade de proprietários.  

Resultado abrangente compreende todos os componentes da “demonstração do resultado” e da “demonstração 

dos outros resultados abrangentes”. 

Com isso, correta a alternativa D. 

GABARITO PRELIMINAR: D (verificar gabarito definitivo) 
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51. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

Os seguintes fatos aconteceram em uma empresa no ano de X0: 

• Compra à vista de estoque para revenda: R$ 50.000; 

• Compra à vista de carro para ser utilizado na atividade da empresa: R$ 60.000; 

• Pagamento do seguro anual do carro: R$ 6.000; 

• Integralização de capital social por meio de computadores para serem utilizados na atividade da empresa: 

R$ 15.000; 

• Contração de empréstimo bancário: R$ 80.000. 

Assinale a opção que indica a variação do fluxo de caixa da atividade de investimento, evidenciado na 

Demonstração dos Fluxos de Caixa da empresa, em 31/12/X0. 

(A) Geração de R$ 14.000. 

(B) Geração de R$ 20.000. 

(C) Consumo de R$ 51.000. 

(D) Consumo de R$ 60.000. 

(E) Consumo de R$ 66.000. 

Assunto: CPC 03 

RESOLUÇÃO: 

Vamos realizar a classificação dos fatos apresentados de acordo com o previsto no Pronunciamento Técnico CPC 

03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

• Compra à vista de estoque para revenda: R$ 50.000; 

 Trata-se de Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais. 

• Compra à vista de carro para ser utilizado na atividade da empresa: R$ 60.000; 

 Trata-se de Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento. 

• Pagamento do seguro anual do carro: R$ 6.000; 

 Trata-se de Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais. 

• Integralização de capital social por meio de computadores para serem utilizados na atividade da empresa: R$ 15.000; 

 A integralização de capital social por meio de computadores não impacta o caixa. Portanto, não é um fluxo 

de caixa. 

• Contração de empréstimo bancário: R$ 80.000. 

 Trata-se de Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento. 

GABARITO PRELIMINAR: D 
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52. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

Uma empresa adquiriu suas próprias ações por R$ 200.000, com o objetivo de mantê-las em tesouraria. 

Assinale a opção que indica a evidenciação do fato na Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

(A) Consumo de caixa pela atividade operacional. 

(B) Consumo de caixa pela atividade de investimento. 

(C) Consumo de caixa pela atividade de financiamento. 

(D) Geração de caixa pela atividade de investimento. 

(E) Geração de caixa pela atividade operacional. 

Assunto: CPC 03 

RESOLUÇÃO: 

O valor pago pela entidade na aquisição de suas próprias ações irá impactar o caixa negativamente e deve ser 

classificado como Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento. 

Com isso, correta a alternativa C. 

GABARITO PRELIMINAR: C 

 

53. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

Uma empresa apresenta a seguinte Demonstração do Resultado do Exercício, em 31/12/X0. 

Receita de Vendas  500.000 

Custo das Mercadorias Vendidas  – 200.000 

Lucro Bruto  300.000 

Despesas operacionais: 

Depreciação  – 50.000 

Salários (empregados próprios )  – 60.000 

Outras receitas e despesas operacionais 

Venda de carro  20.000 

Receita antes do resultado financeiro  210.000 

Despesas financeiras  – 40.000 

LAIR  170.000 

IRCS  – 57.800 

Lucro Líquido  112.200 

Em relação à Demonstração do Valor Adicionado da empresa, em 31/12/X0, assinale a afirmativa correta. 

(A) O valor adicionado bruto é de R$ 270.000. 

(B) O valor adicionado a distribuir é de R$ 230.000. 

(C) O valor adicionado recebido em transferência é de R$ 20.000. 

(D) A remuneração de capital de terceiros é de 37,04% do valor adicionado a distribuir. 

(E) A remuneração do capital próprio é de 41,56% do valor adicionado a distribuir. 
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Assunto: CPC 09 

RESOLUÇÃO: 

A partir dos dados fornecidos vamos elaborar a Demonstração do Valor Adicionado. 

 1. Receitas R$ 520.000 (receita de vendas + ganho na venda do carro) 

 2. Insumos Adquiridos de Terceiros R$ 200.000 

 3. Valor Adicionado Bruto (1 – 2) R$ 320.000 

 4. Retenções R$ 50.000 

 5. Valor Adicionado Líquido (3 – 4) R$ 270.000 

  6. Valor Adicionado Recebido em Transferência R$ 0 

 7. Valor Adicionado Total R$ 270.000 

Com isso descartamos as alternativas A a C. 

Vamos, portanto, analisar a distribuição do valor adicionado. 

 8. Distribuição do Valor Adicionado R$ 270.000 

   Pessoal R$ 60.000 (R$ 60.000 / R$ 270.000 = 22,22%) 

   Governo R$ 57.800 (R$ 57.800 / R$ 270.000 = 21,41%) 

   Remuneração de Capital de Terceiros R$ 40.000 (R$ 40.000 / R$ 270.000 = 14,81%) 

   Remuneração de Capital Próprio R$ 112.200 (R$ 112.200 / R$ 270.000 = 41,56%) 

Com isso, correta a alternativa E. 

GABARITO PRELIMINAR: E 

 

54. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

Na contabilização do custo dos estoques, os itens a seguir devem ser reconhecidos na Demonstração do 

Resultado do Exercício como despesa do período em que são incorridos, à exceção de um. Assinale-o. 

(A) Valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção. 

(B) Impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao Fisco. 

(C) Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. 

(D) Despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condição atuais. 

(E) Gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma e outra fase de 

produção. 

Assunto: CPC 16 

RESOLUÇÃO: 

O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos 

(exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente 

atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros 

itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. 
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Segundo o item 16 do Pronunciamento Técnico CPC 16 são exemplos de itens não incluídos no custo dos estoques 

e reconhecidos como despesa do período em que são incorridos:  

(a) valor anormal de desperdício de materiais, mão-de-obra ou outros insumos de produção;  

(b) gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma e outra fase 

de produção;  

(c) despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condição atuais; e  

(d) despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. 

Com isso, correta a alternativa B. 

GABARITO PRELIMINAR: B 

 

55. (FGV – Contador – IMBEL – 2021)  

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os 

efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo com o 

Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, devem 

ser apresentadas 

(A) no Balanço Patrimonial. 

(B) na Demonstração do Resultado do Exercício. 

(C) na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

(D) na Demonstração do Resultado Abrangente. 

(E) na Demonstração do Valor Adicionado. 

Assunto: CPC 26 

RESOLUÇÃO: 

Questão literal sobre o item 106 do Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações 

Contábeis. 

106. A entidade deve apresentar a demonstração das mutações do patrimônio líquido conforme 

requerido no item 10. A demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui as seguintes informações:  

(a) o resultado abrangente do período, apresentando separadamente o montante total atribuível aos 

proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores;  

(b) para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da 

reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – 

Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro;  

(c) (eliminada); 

(d) para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo no início e no final do período, 

demonstrando-se separadamente (no mínimo) as mutações decorrentes:   

(i) do resultado líquido;  
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(ii) de cada item dos outros resultados abrangentes; e  

(iii) de transações com os proprietários realizadas na condição de proprietário, demonstrando 

separadamente suas integralizações e as distribuições realizadas, bem como modificações nas 

participações em controladas que não implicaram perda do controle. 

Com isso, correta a alternativa C. 

GABARITO PRELIMINAR: C 
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Prova de Analista Contábil 

41. (FGV – Analista – IMBEL – 2021)  

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, a 

compreensibilidade é uma das características qualitativas de melhoria de informações financeiras úteis. 

Em relação às implicações da característica qualitativa da compreensibilidade, assinale a afirmativa correta. 

(A) Os usuários devem poder identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. 

(B) Os fenômenos complexos e de difícil compreensão devem ser excluídos dos relatórios financeiros. 

(C) As informações devem ser disponibilizadas aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de 

influenciar suas decisões. 

(D) As informações devem ser evidenciadas de modo que os usuários não precisem buscar o auxílio de consultores 

para compreender os relatórios financeiros. 

(E) Os relatórios financeiros devem ser elaborados para usuários que têm conhecimento razoável das atividades 

comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente. 

Assunto:  CPC 00 

RESOLUÇÃO: 

Vamos analisar as alternativas apresentadas. Não se esqueça que estamos focados em assinalar a alternativa que 

tem relação com a compreensibilidade. 

a) Incorreta. Comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender 

similaridades e diferenças entre itens. Diferentemente das outras características qualitativas, a comparabilidade 

não se refere a um único item. A comparação exige, no mínimo, dois itens. 

b) Incorreta. Alguns fenômenos são inerentemente complexos e pode não ser possível tornar a sua compreensão 

fácil. Excluir informações sobre esses fenômenos dos relatórios financeiros pode tornar mais fácil a compreensão 

das informações contidas nesses relatórios financeiros. Contudo, esses relatórios seriam incompletos e, 

portanto, possivelmente distorcidos. 

c) Incorreta. Tempestividade significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que 

sejam capazes de influenciar suas decisões. De modo geral, quanto mais antiga a informação, menos útil ela é. 

Contudo, algumas informações podem continuar a ser tempestivas por muito tempo após o final do período de 

relatório porque, por exemplo, alguns usuários podem precisar identificar e avaliar tendências. 

d) Incorreta. Algumas vezes, mesmo usuários bem informados e diligentes podem precisar buscar o auxílio de 

consultor para compreender informações sobre fenômenos econômicos complexos. 

e) Correta. Os relatórios financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento razoável das atividades 

comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente. 

GABARITO PRELIMINAR: E 
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42. (FGV – Analista – IMBEL – 2021)  

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, assinale 

a opção que apresenta uma restrição generalizada sobre as informações que podem ser fornecidas em 

relatório financeiro. 

(A) O tempo. 

(B) O custo. 

(C) A subjetividade. 

(D) Os recursos limitados. 

(E) A quantidade de normas. 

Assunto:  CPC 00 

RESOLUÇÃO: 

Segundo o CPC 00 o custo é uma restrição generalizada sobre as informações que podem ser fornecidas pelo 

relatório financeiro. O relatório de informações financeiras impõe custos, e é importante que esses custos sejam 

justificados pelos benefícios de apresentar essas informações. Há vários tipos de custos e benefícios a serem 

considerados. 

Ao aplicar a restrição de custo, deve-se avaliar se é provável que os benefícios do relatório de informações 

específicas justificam os custos incorridos para fornecer e utilizar essas informações. Ao aplicar a restrição de custo 

no desenvolvimento de pronunciamento proposto, buscam-se informações de fornecedores de informações 

financeiras, usuários, auditores, acadêmicos e outros sobre a natureza e a quantidade esperada dos benefícios e 

custos desse pronunciamento. Na maior parte das situações, as avaliações se baseiam na combinação de 

informações quantitativas e qualitativas. 

Com isso, correta a alternativa B. 

GABARITO PRELIMINAR: B 

 

43. (FGV – Analista – IMBEL – 2021)  

Uma loja realizava vendas à vista e em cartão de crédito, sendo que estas eram recebidas no mês seguinte à 

venda. A loja registrou as seguintes vendas no primeiro trimestre de X0:  

  Janeiro Fevereiro Março 

Vendas à vista 30.000 20.000 12.000 

Vendas no cartão 100.000 70.000 55.000 

Em relação à receita da loja, de acordo com o Regime de Competência, assinale a afirmativa correta. 

(A) Em janeiro, a receita foi de R$ 30.000. 

(B) Em fevereiro, a receita foi de R$ 120.000. 

(C) Em março, a receita foi de R$ 67.000. 
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(D) No trimestre, a receita foi de R$ 220.000. 

(E) No trimestre, a receita foi de R$ 232.000. 

Assunto: Regimes Contábeis 

RESOLUÇÃO: 

Segundo o Regime de Competência as receitas deverão ser apropriadas ao resultado no período a que se referem, 

independentemente do momento do seu recebimento. Isso significa que pouco importa se a venda foi realizada à 

vista ou no cartão. A Receita de Venda será apropriada sempre no período a que tal venda ocorreu, Assim, teremos 

as seguintes receitas por período. 

 Janeiro R$ 130.000 

 Fevereiro R$ 90.000 

 Março R$ 67.000 

Assim, correta a alternativa C. 

GABARITO PRELIMINAR: C 

 

44. (FGV – Analista – IMBEL – 2021)  

Um grupo de empregados acionou uma empresa na justiça, pedindo uma indenização no valor de R$ 100.000. 

Os advogados da empresa consideravam que a perda da causa na justiça era provável. Assinale a opção que 

indica o correto tratamento contábil do caso nas demonstrações contábeis da empresa.  

(A) Constituição de provisão para contingências.  

(B) Constituição de reserva para contingências.  

(C) Constituição de passivo contingente.  

(D) Diminuição do caixa.  

(E) Nada deve ser feito. 

Assunto: CPC 25 

RESOLUÇÃO: 

Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 25 uma provisão deve ser reconhecida quando:  

(a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;  

(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para 

liquidar a obrigação; e  

(c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.  

Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. 

Com isso, conclui-se que a entidade deverá reconhecer uma provisão para contingências, o que torna correta a 

alternativa A. 

GABARITO PRELIMINAR: A 
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45. (FGV – Analista – IMBEL – 2021)  

Assinale a opção que apresenta a conta do Patrimônio Líquido que é evidenciada com saldo negativo no 

Balanço Patrimonial. 

(A) Reservas de capital. 

(B) Ações em tesouraria. 

(C) Capital social subscrito. 

(D) Reservas de lucros a realizar. 

(E) Reservas para contingências. 

Assunto: PL 

RESOLUÇÃO: 

A conta Ações em Tesouraria, entre as apresentadas, é a única retificadora, ou seja, evidenciada com saldo 

negativo no Balanço Patrimonial da entidade. 

Com isso, correta a alternativa B. 

As demais alternativas apresentam contas de natureza credora do Patrimônio Líquido. 

GABARITO PRELIMINAR: B 

 

46. (FGV – Analista – IMBEL – 2021)  

Uma entidade apresentava os seguintes saldos em 31/12/X0: 

• Disponibilidades:  R$ 50.000; 

• Despesas antecipadas:  R$ 20.000; 

• Receitas recebidas antecipadamente:  R$ 40.000; 

• Empréstimo concedido:  R$ 50.000; 

• Ativo contingente:  R$ 18.000; 

• Estoque:  R$ 30.000; 

• Imóveis:  R$ 120.000. 

Com base nesses saldos, assinale a opção que indica o patrimônio líquido da entidade na data. 

(A) R$ 130.000 

(B) R$ 190.000 

(C) R$ 230.000 

(D) R$ 248.000 

(E) R$ 270.000 

Assunto: Balanço Patrimonial 

RESOLUÇÃO: 



Prof. Igor CIntra 

    @profigorcintra 

  

21 de 25 | www.direcaoconcursos.com.br   

IMBEL 2021 – Prova de Contabilidade Geral Comentada 

Vamos realizar a classificação das contas apresentadas. 

Disponibilidades R$ 50.000 

Despesas antecipadas  R$ 20.000 

Empréstimo concedido  R$ 50.000 

Estoque  R$ 30.000 

Imóveis  R$ 120.000 

Ativo R$ 270.000 

Receitas recebidas antecipadamente  R$ 40.000 

Passivo Exigível R$ 40.000 

A partir da Equação Fundamental do Patrimônio vamos calcular o valor do Patrimônio Líquido da entidade. 

𝑃𝐿 = 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 

𝑷𝑳 = 𝑅$ 270.000 − 𝑅$ 40.000 = 𝑹$ 𝟐𝟑𝟎. 𝟎𝟎𝟎 

Com isso, correta a alternativa C. 

Além disso, perceba que a conta Ativos Contingentes foi fornecida apenas para tentar confundir o candidato, pois 

segundo o item 31 do Pronunciamento Técnico CPC 25 a entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 

GABARITO PRELIMINAR: C 

 

47. (FGV – Analista – IMBEL – 2021)  

Em relação à Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, assinale a opção que indica um fato que 

não afeta o patrimônio total de uma entidade. 

(A) Aumento de capital com a utilização de reservas. 

(B) Redução de capital por gastos na emissão de ações. 

(C) Aumento de capital por ajustes de exercícios anteriores. 

(D) Aumento de capital por subscrição e integralização de capital. 

(E) Redução de capital por reconhecimento de juros sobre o capital próprio. 

Assunto: DMPL 

RESOLUÇÃO: 

Vamos analisar os lançamentos contábeis dos fatos apresentados. 

A) Aumento de capital com a utilização de reservas. 

 D – Reservas ( ↓ PL) 

 C – Capital Social ( ↑ PL) 

 Conclusão: trata-se de fato permutativo entre elementos do próprio PL. 
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B) Redução de capital por gastos na emissão de ações. 

 D – Gastos com Emissão de Ações ( ↓ PL) 

 C – Caixa ( ↓ Ativo) 

 Conclusão: trata-se de fato modificativo que provoca diminuição no PL da entidade. 

C) Aumento de capital por ajustes de exercícios anteriores. 

 D – Estoques ( ↑ Ativo) 

 C – Lucros Acumulados ( ↑ PL) 

 Conclusão: trata-se de fato modificativo que provoca aumento no PL da entidade. Didaticamente considerei 

que o elemento patrimonial que originou o lançamento de ajuste foi um estoque, mas poderia ter sido qualquer 

outro item. 

D) Aumento de capital por subscrição e integralização de capital. 

 D – Caixa ( ↑ Ativo) 

 C – Capital Social ( ↑ PL) 

 Conclusão: trata-se de fato modificativo que provoca aumento no PL da entidade. Didaticamente considerei 

que a integralização foi realizada em espécie, mas poderia ter sido com qualquer outro item. 

E) Redução de capital por reconhecimento de juros sobre o capital próprio. 

 D – Lucros Acumulados ( ↓ PL) 

 C – JCP a Pagar ( ↑ Passivo Exigível) 

 Conclusão: trata-se de fato modificativo que provoca diminuição no PL da entidade. 

Com isso, correta a alternativa A. 

GABARITO PRELIMINAR: A 

 

48. (FGV – Analista – IMBEL – 2021)  

Assinale a opção que indica a correta contabilização da conta “ICMS sobre o faturamento” nas 

Demonstrações Contábeis de uma empresa. 

(A) Ativo Circulante no Balanço Patrimonial. 

(B) Passivo Circulante no Balanço Patrimonial. 

(C) Despesa operacional na Demonstração do Resultado do Exercício. 

(D) Despesa financeira na Demonstração do Resultado do Exercício. 

(E) Dedução da receita de vendas na Demonstração do Resultado do Exercício. 

Assunto: DRE (deduções) 

RESOLUÇÃO: 
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O ICMS incidente sobre vendas é considerado, na Demonstração do Resultado do Exercício, como uma dedução 

da Receita Bruta. 

Com isso, correta a alternativa E. 

GABARITO PRELIMINAR: E 

 

49. (FGV – Analista – IMBEL – 2021)  

Uma empresa apresentou a seguinte Demonstração do Resultado do Exercício, em 31/12/X0. 

Receita de Vendas  200.000 

Custo das Mercadorias Vendidas  – 80.000 

Lucro Bruto  120.000 

Despesas operacionais : 

Salários  – 40.000  

Depreciação  – 30.000  

perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa  – 6.000  

aluguel  – 12.000  

Resultado de equivalência patrimonial  18.000 

Outras receitas e despesas operacionais 

Prejuízo na venda de máquina  – 10.000 

LAIR  40.000 

IRCS  –  13.600 

Lucro Líquido  26.400 

Assinale a opção que indica o Lucro Ajustado, evidenciado na Atividade Operacional da Demonstração dos 

Fluxos de Caixa, pelo método indireto. 

(A) R$ 38.400 

(B) R$ 54.400 

(C) R$ 56.400 

(D) R$ 62.400 

(E) R$ 72.400 

Assunto: CPC 03 

RESOLUÇÃO: 

A partir do Lucro Líquido, de R$ 26.400, vamos apurar o Lucro Ajustado evidenciado na Atividade Operacional da 

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto. 

 Lucro Líquido 26.400 

( + ) Depreciação 30.000 

( + ) PECLD 6.000 

( – ) Resultado de Equiv. Patrimonial (18.000) 
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( + ) Prejuízo na Venda de Máquina 10.000 

( = ) Lucro Ajustado 54.400 

Com isso, correta a alternativa B. 

GABARITO PRELIMINAR: B 

 

50. (FGV – Analista – IMBEL – 2021)  

Uma empresa de consultoria auferiu as seguintes receitas, em determinado período. 

• Prestação de serviços:  R$ 200.000 

• Venda de ativo imobilizado:  R$ 100.000 

• Equivalência Patrimonial:  R$ 50.000 

• Financeiras:  R$ 30.000 

• Aluguel:  R$ 20.000 

Assinale a opção que indica o valor adicionado recebido em transferência, evidenciado na Demonstração do 

Valor Adicionado da entidade. 

(A) R$ 50.000 

(B) R$ 70.000 

(C) R$ 100.000 

(D) R$ 150.000 

(E) R$ 200.000 

Assunto: CPC 09 

RESOLUÇÃO: 

Valor adicionado recebido em transferência representa a riqueza que não tenha sido criada pela própria entidade, 

e sim por terceiros, e que a ela é transferida, como por exemplo receitas financeiras, de equivalência patrimonial, 

dividendos, aluguel, royalties, etc. Precisa ficar destacado, inclusive para evitar dupla-contagem em certas 

agregações. 

Assim: 

Equivalência Patrimonial R$ 50.000 

Financeiras R$ 30.000 

Aluguel  R$ 20.000 

Valor Adicionado Recebido em Transferência R$ 100.000 

Com isso, correta a alternativa C. 

GABARITO PRELIMINAR: C 
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51. (FGV – Analista – IMBEL – 2021)  

Em relação aos objetivos das Notas Explicativas, analise as afirmativas a seguir. 

I. Apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas 

contábeis específicas utilizadas. 

II. Divulgar a informação requerida pelos pronunciamentos, orientações e interpretações do CPC, que não 

tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis. 

III. Prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja 

relevante para sua compreensão. 

Está correto o que se afirma em 

(A) II, somente. 

(B) I e II, somente. 

(C) I e III, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I, II e III. 

Assunto: Notas Explicativas (CPC 26) 

RESOLUÇÃO: 

Segundo o item 112 do Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: 

112. As notas explicativas devem:  

(a) apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas 

contábeis específicas utilizadas, de acordo com os itens 117 a 124;  

(b) divulgar a informação requerida pelos Pronunciamentos Técnicos, Orientações e Interpretações do CPC 

que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis; e  

(c) prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que 

seja relevante para sua compreensão. 

Com isso, correta a alternativa E. 

GABARITO PRELIMINAR: E 
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