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PROVA PRÁTICA CONTADOR

INSTRUÇÕES

1. Tempo para a realização da prova: 02 (duas) horas.

2. Esta prova vale um total de 100 (cem) pontos.

3.  Durante a realização da prova, o candidato poderá fazer uso APENAS de uma calculadora 
simples, NÃO sendo permitidas calculadoras programáveis, científicas, financeiras ou que 
permitem cálculos avançados e similares.

4.  A prova não será corrigida nos casos em que o parecer técnico for escrito a lápis (em parte 
ou em sua totalidade) e/ou de forma ilegível e/ou incompreensível.

5.  A prova contém folhas de respostas e de rascunho, as quais deverão ser entregues ao fiscal.

6.  As folhas de respostas serão os únicos documentos válidos para a correção e a atribuição 
de nota.

7. Nenhuma folha deverá ser destacada da prova.

8. O candidato deverá assinar a lista de presença antes de se retirar do local de prova.

9.  Receberá nota 0 (zero) na prova prática o candidato que inserir nas folhas de respostas 
qualquer elemento que permita a sua identificação (tais como: nome, assinatura, rubrica 
e outros símbolos).

Considere a prévia dos resultados contábeis apurados, em reais, pela equipe contábil da em-
presa Cia Fortuna no dia 31 de dezembro de 2021.

Contas Classificação Valores (em reais)

Depreciação Acumulada Ativo -R$45.000,00

Estimativas para crédito de liquidação duvidosa (EPCLD) Ativo -R$7.500,00

Intangível Ativo R$30.000,00

Aluguéis pagos antecipadamente  Ativo R$22.500,00

Clientes Ativo 210.000,00

Caixa e equivalentes de caixa Ativo R$48.000,00

Estoques Ativo R$140.200,00

Investimentos permanentes em outras empresas Ativo R$65.000,00

Máquinas e equipamentos Ativo R$340.000,00

Total do ativo R$803.200,00

Adiantamento de Clientes Passivo R$25.000,00

Empréstimos Passivo R$40.000,00

Outras obrigações Passivo 125.200,00

Fornecedores Passivo R$82.000,00
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Provisões Passivo R$120.000,00

Obrigações tributárias Passivo R$ 73.200,00

Total do passivo R$465.400,00

Patrimônio Líquido Valores (em reais)

Capital Social R$236.500,00

Reserva legal R$ 12.000,00

Ações em Tesouraria -R$ 2.500,00

Ajustes de Avaliação patrimonial  R$ 12.000,00

Lucros Acumulados R$ 79.800,00

Total do PL  R$ 337.800,00

Resultado do Exercício Valores (em reais)

Receita Bruta de Vendas  R$ 400.000,00

Tributos sobre as vendas -R$ 48.000,00

Receita de Dividendos R$ 2.000,00

Custo das Mercadorias Vendidas  - R$150.000,00

Despesa com aluguéis -R$ 15.000,00

Despesas gerais  -R$ 40.000,00

Despesa de depreciação -R$ 30.000,00

Despesa com EPCLD -R$ 7.500,00

Despesa financeira -R$ 6.500,00
Despesa com impostos de renda e contribuição social sobre o lucro -R$ 25.200,00

Lucro do Exercício R$ 79.800,00

• A alíquota para o cálculo IR e CSLL foi 24%.

O contador responsável por conferir os fatos contábeis observou que sua equipe havia es-
quecido de registrar os seguintes detalhes que irão afetar a estruturação dos demonstrativos 
financeiros da empresa:

I) A empresa adquiriu pelo valor de $30.000,00 o direito sobre uma tecnologia e definiu 
que a vida útil esperada pela sua utilização seria de 15 anos, sendo que, no término desse 
prazo, o ativo não apresentará valor para negociação. O início de utilização do direito foi em 
01/01/2021 e, no final de 2021, a empresa realizou o teste de redução ao valor recuperável 
(teste de “impairment”), tendo como base as seguintes informações:

• Valor em uso da tecnologia: R$ 25.700,00.

• Valor justo líquido das despesas de venda da tecnologia: R$ 24.000,00.  
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II) No dia 01/12/2021, a empresa obteve um empréstimo no valor de R$20.000,00 cujo pra-
zo estabelecido no contrato para pagar integralmente o valor principal se encerrará em 
01/12/2025. Na negociação, os juros deverão ser pagos semestralmente com a primeira par-
cela vencendo em 01/06/2022 e a taxa de juros compostos negociadas foi de 1,5% ao mês. 
O valor das parcelas semestrais de juros totalizará R$ 1.868,87. Adicionalmente, na data da 
obtenção do empréstimo, a empresa pagou despesas relacionadas com o contrato no valor 
de R$ 500,00. A taxa de custo efetivo da operação foi 1,5442% ao mês. 

III) A empresa utiliza um equipamento obtido por meio de um contrato de arrendamen-
to mercantil financeiro iniciado em 01/12/2019. Pelas cláusuras desse contrato, a empre-
sa deverá pagar 48 parcelas mensais de R$ 2.863,15 e o valor residual garantido de R$ 
20.000,00 que vence junto com a última parcela mensal. A taxa de juros implícita no contra-
to é de 1,8% ao mês e o valor presente dos pagamentos na data de início do contrato era 
R$100.000,00. O valor justo do equipamento na data de início do arrendamento mercantil 
era de R$ 120.000,00. A empresa definiu o prazo de 8 anos de utilização do equipamento e 
previu que, no final desse período, será possível vendê-lo por um valor líquido de despesas 
de vendas de R$ 23.200,00. Sabendo-se que a empresa calcula a depreciação de seus equi-
pamentos pelo método das quotas constantes, o contador pôde observar que a depreciação 
não foi calculada. 

IV) A empresa apresentou o saldo de R$ 120.000,00 na conta representativa das provisões 
que era composta dos seguintes valores:

Tipo do processo Provisão reconhecida em 31/12/2020

Trabalhista R$ 50.000,00

Tributário R$ 70.000,00

No entanto, para elaboração dos Demonstrativos financeiros de 31/12/2021, a equipe 
não atentou para as informações obtidas pela empresa sobre os processos existentes em 
31/12/2020 e sobre outros que surgiram durante o ano de 2021, que estão apresentados na 
tabela a seguir:

Tipo de processo Carta apresentada pelos advogados da 
empresa em 31/12/2021

Montante estimado pelos 
advogados da empresa em 
31/12/2021

Trabalhista Provável R$ 40.000,00

Tributário Possível R$ 20.000,00

Cível Possível R$ 10.000,00

Ambiental Provável R$ 15.000,00

ELABORE um parecer técnico detalhando os ajustes contábeis apontados pelo contador, que 
precisarão ser realizados para a elaboração dos demonstrativos financeiros da empresa Cia 
Fortuna.
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Folha de resposta
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Folha de resposta
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Folha de resposta


