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1 QUESTÃO DISCURSIVA 
 

Sabendo que as provisões podem diferenciar-se de outros passivos, tais como de contas 
a pagar e de passivos derivados de apropriações por competência, dada a incerteza sobre 

o prazo ou o valor do desembolso futuro necessário para a sua liquidação, redija um 
texto acerca do tratamento contábil das provisões, abordando os seguintes aspectos: 
 

- Conceito de provisão;  
- Condições a serem satisfeitas para que as provisões sejam reconhecidas e atitude a 

ser tomada caso essas condições não sejam satisfeitas;  
- Critério de mensuração a ser considerado;  
- Diferença entre provisão e passivo contingente.  

 
Extensão máxima: 20 linhas.  

 
2 QUESTÕES OBJETIVAS 
 

1)  
 

 
 
Suponha que a Cia. ABC mantenha três projetos internos em fase de pesquisa e 

apresente os gastos incorridos e estimados expostos na tabela acima. Suponha, ainda, 
que a Cia. ABC tenha encerrado o exercício social em 31 de dezembro de 2013. Com 
base nessa situação hipotética e considerando os pronunciamentos técnicos do Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis, os relatórios contábil-financeiros de 2013 da Cia. ABC 
apresentarão o reconhecimento de 

 
A) R$ 850.000 em ativos intangíveis — projetos internos em fase de pesquisa. 
B) R$ 850.000 em ativos intangíveis — projetos internos — e R$ 650.000 em despesas 

a realizar. 
C) R$ 600.000 em despesas de projetos internos em fase de pesquisa. 

D) R$ 850.000 em despesas de projetos internos em fase de pesquisa. 
 
2) Em relação à aplicação do método da equivalência patrimonial por companhias 

abertas, julgue o item que se segue. 
 

Reduzido a zero o saldo contábil do investimento avaliado pelo método da equivalência 
patrimonial, nenhuma perda adicional proporcionada pelo investimento será reconhecida 
nas demonstrações contábeis do investidor. 
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3) Julgue o item que se segue. 
 

 A prática do write down é inconsistente com as normas atuais de Contabilidade, pois o 
valor realizável líquido não é controlável pela entidade.  
 

4) No dia 01/12/2014, a empresa comercial Facilito A Venda S.A. realizou vendas de 
mercadorias no valor total de R$ 12.800.000,00, sendo que R$ 5.000.000,00 foram 

recebidos à vista e o restante para ser recebido integralmente em 01/12/2016. Na data 
da venda, a empresa estava praticando, para as suas vendas a prazo, a taxa de juros 
de 1,099% ao mês que corresponde a 30% em 2 anos. No Balanço Patrimonial da 

empresa Facilito A Venda S.A. de 31/12/2014, o valor evidenciado para o saldo a receber 
das vendas efetuadas em 01/12/2014 foi, em reais:  

 
(A) 6.065.940,00.  
(B) 12.940.672,00.  

(C) 7.800.000,00.  
(D) 7.885.722,00.  

(E) 6.000.000,00. 
 

 
 
Em 31/12/2015 uma empresa obteve um empréstimo no valor de R$ 10.000.000,00 

com as seguintes características: 
 

Prazo total: 10 anos. 
Taxa de juros compostos: 8% ao ano. 
Pagamentos: parcelas iguais e anuais de R$ 1.490.294,89. (pagas em 31/12 de cada 

ano) 
Para a obtenção do empréstimo a empresa incorreu em custos de transação no valor 

total de R$ 842.783,00. 
A taxa de custo efetivo da emissão foi 10% ao ano e o empréstimo é mensurado pelo 
custo amortizado. 

 
5) O reconhecimento deste empréstimo no Balanço Patrimonial da empresa, em 

31/12/2015, provocou um aumento de 
 
(A) R$ 9.157.217,00 no passivo. 

(B) R$ 10.000.000,00 no passivo e despesa financeira de R$ 842.783,00. 
(C) R$ 10.000.000,00 no ativo. 

(D) R$ 10.000.000,00 no passivo. 
(E) R$ 14.902.948,90 no passivo. 
 

6) O valor dos encargos financeiros reconhecido no resultado de 2016 e o saldo 
apresentado no balanço patrimonial referente à transação como um todo, em 

31/12/2016, foram, respectivamente, em reais, 
 
(A) 915.721,70 e 10.072.938,70. 

(B) 915.721,70 e 8.582.6443,81. 
(C) 732.577,36 e 9.889.794,36. 
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(D) 732.577,36 e 8.399.499,47. 
(E) 1.000.000,00 e 9.509.705,11. 

 
 

7) O novo contador de uma companhia está elaborando a demonstração do resultado 
do exercício, na qual as despesas serão classificadas com base na sua função dentro da 
entidade. Porém, adicionalmente, terá que apresentar informações sobre a natureza da 

despesa. 
 

Um dos itens evidenciados na classificação, com base na natureza da despesa, é 
 
(A) despesas de vendas 

(B) despesas financeiras 
(C) despesas administrativas 

(D) custo dos produtos vendidos 
(E) depreciações e amortizações 
 

8) Ao final do exercício de 2016, uma companhia apresentou na DRE um lucro líquido 
de R$ 578.950,00. Os dados apresentados, a seguir, referem-se a itens de receita e 

despesa não reconhecidos na demonstração do resultado. 
 

Perdas derivadas de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior R$ 
5.500,00 
Ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda   R$ 

52.000,00 
Tributos sobre ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda R$ 

17.680,00 
Ganho com hedge de fluxo de caixa R$ 67.500,00 
Tributos sobre ganhos do hedge de fluxo de caixa R$ 22.950,00 

 
Considerando as informações apresentadas, qual o valor do resultado abrangente da 

companhia a ser reportado ao final do exercício de 2016? 
 
(A) R$ 73.370,00 

(B) R$ 538.320,00 
(C) R$ 578.950,00 

(D) R$ 652.320,00 
(E) R$ 692.950,00 
 

9) Em 01/07/2014, um clube de futebol adquiriu os direitos federativos de um 
jogador por R$ 200 milhões, assinando um contrato de 4 anos. 

 
Em 31/12/2014, o clube recebeu uma oferta de R$ 400 milhões pelo jogador. O clube, 
no entanto, recusou a oferta. 

 
Em 2015, o jogador sofreu uma contusão. Em 31/12/2015 os diretores do clube se 

reuniram e constataram que não havia certeza sobre uma transferência. No entanto, o 
clube poderia ganhar R$ 100 milhões até o final do contrato com publicidade, caso o 
jogador permanecesse no clube. 
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Em 2016, o jogador se recuperou. Em 31/12/2016, o clube recebeu uma proposta 
formal, pela compra dos direitos federativos do jogador, de R$150 milhões. 

 
Assinale a opção que indica o valor contábil do jogador, em 01/01/2017.  

 
a) R$ 60 milhões.  
b) R$ 75 milhões.  

c) R$ 90 milhões.  
d) R$ 100 milhões.  

e) R$ 150 milhões. 
 
10) Em 01/02/X0, a Cia. Digama adquiriu, por R$ 3.000.000,00, um terreno destinado 

à construção de um novo armazém. De 01/02/X0 a 30/04/X0 o terreno foi utilizado como 
estacionamento, e a companhia faturou R$ 70.000,00 durante esse período com a 

locação de vagas.  
 
Em 01/05/X0, a companhia pagou R$ 25.000,00 de honorários aos engenheiros 

responsáveis pelo projeto do armazém e deu início à sua construção.  
 

Para isso, ela tomou um empréstimo de R$ 6.000.000,00 junto ao Banco Zeta S.A. Até 
01/12/X0 data em que foi concluída, a Cia. Digama gastou na construção do armazém 

R$ 850.000,00 com mão de obra, R$ 150.000,00 com a preparação do terreno, R$ 
300.000,00 com frete e R$ 5.000.000,00 com materiais de construção. 
 

Os juros incorridos sobre o empréstimo tomado junto ao Banco Zeta S.A, durante esse 
período foram de R$ 40.000,00, e a companhia obteve receitas financeiras de R$ 

8.000,00 pela aplicação desses recursos antes de efetuar os pagamentos necessários à 
condução da obra. De 01/12/X0 a 15/12/X0, data em que o armazém foi inaugurado, a 
Cia. Digama gastou R$ 50.000,00 para transferir os equipamentos de um armazém 

antigo para esse novo armazém. Esse novo armazém deverá ser reconhecido no 
imobilizado da Cia. Digama pelo custo de: 

 
a) 6.287.000 
b) 6.325.000 

c) 6.357.000 
d) 6.365.000 

e) 6.407.000 
 
Tempo sugerido para resolução: 1h e 20 minutos. 

 
 

 


