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Com base no Pronunciamento Conceitual Básico (R1) — Estrutura Conceitual para Elaboração 

e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro — do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC), julgue os itens seguintes.  

Questão 41  
 

41 A forma legal é o elemento determinante para se concluir que uma obrigação se enquadra 
ou não na definição de passivo 

Errado, CPC 00, 4.6. Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou 
patrimônio líquido, deve-se atentar para a sua essência subjacente e realidade econômica e 
não apenas para sua forma legal. 

 

GabaritoErrado 

Questão 42 
 

42 Uma entidade que controla determinado recurso, mas que não detém a sua propriedade, 

não deve reconhecê-lo como ativo na contabilidade, pois, independentemente de qualquer 

condição, tal recurso não se enquadra na definição de ativo 

Errado, CPC 00 – 4.12 - Ao determinar a existência do ativo, o direito de propriedade não é 
essencial. 

 

GabaritoErrado 

 

Considerando as regras do CPC válidas para a elaboração de demonstrações contábeis, julgue 
os itens a seguir. 

 

Questão 43  
 

43 Receitas financeiras e receitas oriundas de aluguéis devem ser apresentadas na 
demonstração do valor adicionado (DVA) como valores adicionados recebidos em 
transferência. 

 

Correto, CPC 09: 

 

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. 
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GabaritoCorreto 

Questão 44 
 

Situação hipotética: Uma entidade tem poder discricionário conferido por dispositivo 
contratual que lhe garante tomar decisões relacionadas à rolagem de dívidas sem depender da 
anuência de terceiros. Essa entidade pretende substituir no futuro uma obrigação recém-
contratada, com vencimento em até doze meses após a data do balanço, por outra obrigação, 
com vencimento superior a doze meses após a data do balanço.  

 

Assertiva: Nessa situação, a entidade deve classificar a referida obrigação recém-contratada 
como passivo não circulante. 

Correto, CPC 26: 

 

73. Se a entidade tiver a expectativa, e tiver poder discricionário, para refinanciar ou substituir 
(roll over) uma obrigação por pelo menos doze meses após a data do balanço segundo 
dispositivo contratual do empréstimo existente, deve classificar a obrigação como NÃO 
CIRCULANTE, mesmo que de outra forma fosse devida dentro de período mais curto. 

 

GabaritoCorreto 

Questão 45  
 

Uma das condições necessárias à qualificação de um item como equivalente de caixa é que 
esse item esteja sujeito a um risco insignificante de mudança de valor. 

Correto, CPC 03: 

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são 
prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor 

 

GabaritoCorreto 

Julgue os itens subsequentes, relativos a estoque, conforme as regras estabelecidas pelo CPC. 

Questão 46 
 

46 O fato de um item de estoque estar avaliado pelo seu valor realizável líquido no balanço 
patrimonial é indicativo de que o valor do investimento feito no referido item é plenamente 
recuperável por meio de sua venda ou de seu uso. 
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Errado!!! CPC 16, item 28, a prática de reduzir o valor de custo dos estoques (write down) para 
o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser 
escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a sua 
venda ou uso. 

Estoque 

Custo       10.000 

(-) Ajuste com perdas estimadas ao valor realizável  (2.000) 

= Valor Realizável Líquido    R$ 8.000 

Se o estoque está escriturado pelo valor realizável líquido, entende-se que o investimento 
inicial (custo, 10.000) NÃO é plenamente recuperável pela venda ou uso.  

 

GabaritoErrado 

Questão 47 
 

47 A identificação específica do custo é o critério de valoração de estoque a ser utilizado para 
a mensuração dos itens de estoque que não são normalmente intercambiáveis e para a 
atribuição de valor aos bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos. 

Correto, O custo dos estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis e de bens 
ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído pelo uso da 
identificação específica dos seus custos individuais. 

Muito comum na indústria naval ou aeronáutica que trabalham com item específicos em seus 
estoques e utilizam como critério de avaliação o custo específico.  

GabaritoCorreto 

 

De acordo com a legislação societária e os padrões contábeis do CPC, julgue os itens seguintes, 
a respeito dos critérios de avaliação de ativos. 

Questão 48 
 

48 O valor justo dos bens mantidos em almoxarifado equivale ao preço líquido de realização 
dos referidos ativos no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas aplicáveis à venda, 
além da margem de lucro 

 

Errado, Art. 183, § 1o “Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo: (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos, 
mediante compra no mercado; 

GabaritoErrado 
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Questão 49 
 

49 A utilização da abordagem de custo como técnica de avaliação do valor justo requer que o 
valor atribuído a um ativo corresponda ao valor necessário para substituir a capacidade de 
serviço do referido ativo na data da avaliação. 

 

B8. A abordagem de custo reflete o valor que seria necessário atualmente para substituir a 
capacidade de serviço de ativo (normalmente referido como custo de substituição/reposição 
atual). 

 

GabaritoCorreto 

 

Questão 50 
 

Para fins contábeis, a taxa de desconto a ser utilizada para o cálculo do ajuste a valor presente 
de elementos patrimoniais decorrentes de operações de longo prazo deve refletir unicamente 
a taxa de juros livre de risco, mesmo que se possa estimar o prêmio por risco desses 
elementos de forma confiável. 

 

Errado, se puder ser calculado o prêmio por risco, deve ser levado em consideração. 

 

GabaritoErrado 

 

Com relação à propriedade para investimento, julgue os itens que se seguem. 

Questão 51  
 

O reconhecimento contábil de uma propriedade adquirida para investimento é feito pelo seu 
custo, que compreende o preço de aquisição acrescido de outros dispêndios atribuíveis 
diretamente à transação. 

 

CPC 28 – Propriedade para Investimento 

 

Correto, item 20. A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo seu 
custo. Os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial. 

 

GabaritoCorreto 
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Questão 52  
 

Um edifício de propriedade de uma empresa industrial que o mantém com o objetivo único de 
auferir aluguel não se enquadra no conceito de propriedade para investimento. 

 

Errado, é uma PPI: 

 

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 

 

GabaritoErrado 

 

Acerca de despesas antecipadas, julgue os próximos itens. 

Questão 53 
 

Despesas antecipadas representam o direito de receber bens ou serviços contratados de 
terceiros e pagos pelo adquirente previamente à execução do contrato pelo fornecedor do 
bem ou pelo executante do serviço 

 

Correto, definição (exceção não torna o item errado) 

 

GabaritoCorreto 

 

Questão 54 
 

Situação hipotética: O pagamento à vista do prêmio de um seguro com vigência de três anos 
gerou um lançamento na conta de despesa antecipada. Assertiva: O valor dessa despesa deve 
ser registrado no ativo realizável a longo prazo do balanço patrimonial 

 

Errado, segregado entre ativo circulante e ativo não circulante. 

 

GabaritoErrado 
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A respeito da contabilidade de hedge, julgue os itens subsequentes. 

 

Questão 55 
 

No caso do hedge de investimento líquido em operação no exterior, a parcela do ganho ou da 
perda no instrumento de hedge que for considerada inefetiva deve ser reconhecida em outros 
resultados abrangentes 

 

Errado, a parte ineficaz é contabilizada no resultado. 

 

Hedge de investimentos no exterior: nesse tipo de hedge, os ganhos e perdas são 
contabilizados no patrimônio para compensar os ganhos e perdas no investimento, sendo a 
parte ineficaz do hedge contabilizada em resultado. Os ganhos e perdas devem permanecer 
no patrimônio líquido e somente serão baixados no momento da venda, descontinuidade ou 
perda de valor recuperável do investimento no exterior 

Questão 56 
 

Para fins de contabilização de hedge, é cabível designar como itens protegidos compromissos 
firmes e transações previstas altamente prováveis, desde que realizados com parte externa à 
entidade. 

 

Correto!! 

“Para se qualificar para designação, o item objeto de hedge (protegido) deve criar, em última 
instância, uma exposição que afetará o resultado da empresa. Os seguintes itens podem ser 
protegidos: 

i) um ativo/passivo individual ou um grupo de ativos/passivos (com características 
semelhantes); 

ii) compromissos firmes ou transações projetadas altamente prováveis; 

 

GabaritoCorreto 

Julgue os próximos itens, relativos a instrumentos financeiros. 

 

Questão 57 
 

A opção por designar, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro como mensurado ao 
valor justo por meio do resultado é uma decisão passível de revogação pela entidade optante 
quando o descasamento contábil que motivou tal designação deixar de existir 
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Item difícil. Errado.   

Conforme o CPC  48: 

Opção de designar ativo financeiro como ao valor justo por meio do resultado  

4.1.5 Não obstante os itens 4.1.1 a 4.1.4, a entidade pode, no reconhecimento inicial, designar 

de modo irrevogável o ativo financeiro como mensurado ao valor justo por meio do 

resultado se, ao fazê-lo, puder eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de 

mensuração ou de reconhecimento (algumas vezes referida como “descasamento contábil”) 

que, de outro modo, pode resultar da mensuração de ativos ou passivos ou do 

reconhecimento de ganhos e perdas nesses ativos e passivos em bases diferentes (ver itens 

B4.1.29 a B4.1.32). 

 

Portanto, o item está errado, a ocorrência de descasamento contábil não é motivo para mudar 

a classificação do ativo financeiro. Seria possível se a empresa alterasse seu modelo de 

negócios, aplicando o CPC 23.  

 

Gabarito  Errado 

 

Questão 58 
 

Uma das condições necessárias para que um ativo financeiro seja mensurado ao custo 
amortizado é que esse ativo financeiro esteja inserido em um modelo de negócios que tenha 
por objetivo a manutenção de ativos financeiros em carteira, para receber os fluxos de caixa 
contratuais deles decorrentes. 

 

4.1.2 O ativo financeiro deve ser mensurado ao custo amortizado se ambas as seguintes 
condições forem atendidas: (a) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios 
cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais; e 

 

GabaritoCorreto 

 

Questão 59  
 

 Acerca da contabilização de investimentos em coligadas e controladas, julgue os itens 
seguintes. 
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59 Ao adquirir um investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial, a entidade 
adquirente deve incluir o goodwill no valor contábil do investimento e amortizar o referido 
goodwill em prazo não superior a dez anos. 

 

Goodwill : não amortiza, pois não há base sistemática para amortização  

 

GabaritoErrado 

 

Questão 60 
 

Na aquisição de um investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial, o 
goodwill representa o ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura do 
investimento adquirido. 

 

Goodwill = expectativa de rentabilidade futura 

 

GabaritoCorreto 

 

A empresa ABC S.A. figura como arrendatária em um contrato de arrendamento mercantil de 
um conjunto de máquinas pelo valor futuro de R$ 1 milhão, com opção de compra ao final do 
contrato. Os pagamentos do contrato serão feitos mensalmente durante o prazo de 10 anos. 
As máquinas são de controle da ABC S.A. e foram confeccionadas conforme as solicitações 
dessa empresa, para que as atividades comerciais da arrendatária pudessem ser realizadas. 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, de acordo com a legislação 
vigente. 

Questão 61 
 

A ABC S.A. está isenta do reconhecimento de depreciação das máquinas arrendadas, por 
serem bens advindos de um contrato de arrendamento 

 

Errado, reconhece o bem no seu ativo, inclusive a depreciação correspondente.  

 

GabaritoErrado 

 

Questão 62  
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O reconhecimento inicial do arrendamento pela ABC S.A. gerará impacto nos seus indicadores 
de liquidez. 

 

Correto, reconhecendo o ativo e o passivo de arrendamento, temos alteração dos índices de 
liquidez 

 

GabaritoCorreto 

 

Questão 63  
 

Para o reconhecimento das máquinas como ativo da ABC S.A., é necessário que a empresa 
detenha a efetiva propriedade jurídica delas. 

 

Errado, não é necessária a propriedade jurídica.  

 

GabaritoErrado 

 

Questão 64  
 

Os pagamentos das parcelas do contrato gerarão, na ABC S.A., lançamentos a débito no 
passivo de arrendamento e a crédito nas disponibilidades 

Lançamento Correto 

 

D – Passivo de Arrendamento 

C – Disponibilidades 

 

GabaritoCorreto  

 

Acerca das contas e dos grupos patrimoniais de empresas comerciais, julgue os seguintes itens. 

 

Questão 65  
 

A conta de ações em tesouraria pertence ao grupo de investimentos, no ativo. 

Ações em Tesouraria 
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Errado, classificada no Patrimônio Líquido 

 

GabaritoErrado 

Questão 66   
 

Uma obrigação de longo prazo com fornecedores registrada no passivo da entidade deve ser 
ajustada pelo seu valor presente. 

Correto,  CPC 12 – Ajuste a Valor Presente, itens de longo prazo DEVEM ser ajustados a valor 
presente e itens de curto prazo QUANDO O EFEITO FOR RELEVANTE.  

 

Questão 67  
 

As patentes, além de serem amortizadas contabilmente, são sujeitas a redução de valor em 
decorrência da avaliação de seus valores de recuperação. 

 

Correto – CPC 04 

 

Questão 68   
 

A conta de ajustes de avaliação patrimonial recebe lançamentos em contrapartida de 
variações nos ajustes a valor presente de itens do passivo não circulante. 

 

- Ajuste a Valor Justo, não Valor Presente.  

 

GabaritoErrado 

 

Questão 69  
 

O reconhecimento de provisões no passivo ocorre quando a entidade possui obrigações com 
terceiros classificadas como prováveis, possíveis ou remotas. 

 CPC 25 – Errado,  só contabilizamos provisões se a perda for provável! 

 

GabaritoErrado 

 



Resolução da prova de Contabilidade – TJ – Amazonas Professor Julio Cardozo (@profjuliocardozo) 

11 

Com relação a operações que envolvem resultado do exercício e a métodos de custeio das 
entidades comerciais, julgue os itens que se seguem. 

Questão 70  
 

Uma entidade que considera os custos variáveis na avaliação dos estoques e os custos fixos 
reconhecidos diretamente nos resultados aplica o método do custeio baseado em atividades 

Errado, Custeio Variável ou Direto considera custos fixos diretamente no resultado 

 

GabaritoErrado 

 

Questão 71  
 

Situação hipotética: Uma entidade comercial apresenta estoque inicial no valor de R$ 1 mil, 
compras líquidas no período no valor de R$ 500 e estoque final de R$ 500. Assertiva: Nesse 
caso, o custo da mercadoria vendida por essa entidade comercial é de R$ 1 mil. 

CMV = EI + CL – EF = 1.000 + 500 – 500 = 1.000 

 

GabaritoCorreto 

 

Questão 72  
 

Vendas canceladas representam deduções da receita bruta. 

Vendas Canceladas = deduções da receita bruta, conforme previsão da LSA. 

 

GabaritoCorreto 

 

Questão 73  
 

As despesas operacionais são obtidas pela análise da demonstração dos fluxos de caixa 

Despesas Operacionais são obtidas pela análise da DRE não DFC; 

 

GabaritoErrado 
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A tabela a seguir mostra os saldos, em valores absolutos, de todas as contas que compõem o 
balanço patrimonial de determinada empresa comercial. 

 

 

Tendo como referência a tabela mostrada, julgue os itens que se seguem, a respeito das 
contas patrimoniais e da análise econômico-financeira da referida empresa comercial. 

Questão 74  
 

O valor do capital social é maior que o do patrimônio líquido. 

 

Capital Social = 150 

PL = Capital Social - Prejuízos Acumulados = 150 – 10 = 140 

Capital Social é maior do que o PL 

 

GabaritoCerto 

 

Questão 75 
 

O índice de endividamento geral apresenta valor inferior ao do índice de liquidez imediata 

AC = 30 + 30 + 10 + 50 = 120 
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ANC = Máquinas Equipamentos (100) – Depreciação Acumulada (30) + Marcas e Patentes (80) -  
Amortização Acumulada (20) = 130 

PC = 10 + 30 + 10 + 10 = 60 

PNC = -10 (encargos a transcorrer) + Financiamento (60) = 50 

Endividamento Geral = (PC+PNC) /Ativo = 110/250 = 0,44 

Liquidez Imediata = Disponibilidade/PC = 30/60 = 0,5 

 

Endividamento Geral é inferior à Liquidez Imediata. 

 

GabaritoCorreto 

 

Questão 76  
 

O valor presente líquido do financiamento é igual a R$ 50. 

 

Financiamento de Longo Prazo - Encargos Financeiros a Transcorrer = 60 – 10 = 50 

 

GabaritoCorreto 

 

Questão 77 
 

O saldo líquido do financiamento é menor que o valor das disponibilidades. 

 

Disponibilidades = Bancos (30)  

Financiamento de Longo Prazo - Encargos Financeiros a Transcorrer = 60 – 10 = 50 

 

Saldo Líquido do Financiamento é MAIOR do que as disponibilidades 

 

GabaritoErrado 

 

Questão 78 
 

O índice de liquidez seca é inferior a 1,0. 
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Liquidez Seca = (AC – Estoques – Despesas Antecipadas)/PC = (120 – 50 – 10)/60 = 1 

 

Igual a 1 (entendimento do Cespe)  

 

GabaritoErrado 

 

Questão 79  
 

O total do ativo não circulante é igual a R$ 130. 

 

ANC = Máquinas Equipamentos (100) – Depreciação Acumulada (30) + Marcas e Patentes (80) -  
Amortização Acumulada (20) = 130 

GabaritoCorreto 

Questão 80 
 

O valor do patrimônio líquido é maior que o valor do ativo não circulante 

 

PL = 140 

ANC =  Máquinas Equipamentos (100) – Depreciação Acumulada (30) + Marcas e Patentes (80) 
-  (Amortização Acumulada 20 = 130 

A assertiva: o valor do PL  é maior que o valor do ANC está correto. 

Gabarito  Certo 

 

 

 


