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QUESTÃO NÚMERO 97

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:

A situação patrimonial líquida é o patrimônio líquido.

PL

Capital Social 200.000

+ Reservas de Lucros 10.000

= PL 230.000

Com isso, o item está certo.

QUESTÃO NÚMERO 98

GABARITO PRELIMINAR: Errado

COMENTÁRIO:

Os recursos aplicados no ativo são:

Ativo

Caixa 20.000

+ Duplicatas a Receber 50.000

+ Estoques 40.000

+ Depósitos em bancos 10.000

+ Aplicações financeiras de liquidez imediata 30.000

+ Imóveis de uso próprio 200.000

(-) Depreciação Acumulada (10.000)

= Total do Ativo 340.000

Com isso, o item está errado.



O capital de terceiros corresponde ao passivo:

Passivo

Empréstimos a pagar 30.000

Fornecedores 20.000

Salários a Pagar 50.000

Impostos a recolher 10.000

= Total do Passivo 110.000

Também estaria errado por este motivo.

QUESTÃO NÚMERO 99

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:

Os imóveis de uso próprio são classificados no ativo imobilizado, logo, devem ser avaliados pelo custo
menos a depreciação acumulada e as perdas por redução ao valor recuperável.

No caso da questão, a depreciação acumulada refere-se aos bens imóveis.

Avaliação dos bens imóveis:

+ Imóveis de uso próprio 200.000

(-) Depreciação Acumulada (10.000)

= Valor contábil 190.000

QUESTÃO NÚMERO 100

GABARITO PRELIMINAR: Errado

COMENTÁRIO:

As disponibilidades compreendem os saldos de caixa, contas bancárias e aplicações de liquidez imediata.

Disponibilidades = Caixa + Depósitos bancários + Aplicações de liquidez imediata

Disponibilidades = 20.000 + 10.000 + 30.000 = 60.000



QUESTÃO NÚMERO 101

GABARITO PRELIMINAR: Errado

COMENTÁRIO:

Caixa e estoques são bens, logo, contas do ativo.

As contas do ativo são de natureza devedora.

QUESTÃO NÚMERO 102

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:

Fatos Mistos são aqueles em que ocorrem, simultaneamente, fatos modificativos e fatos permutativos. Os
fatos mistos também podem ser aumentativos ou diminutivos.

O pagamento antecipado de uma dívida, com desconto obtido, é representado pelo seguinte lançamento:

D – Dívidas a pagar (reduz o passivo)

C – Caixa (reduz o ativo)

C – Desconto financeiro obtido (receita financeira)

Observa-se que houve, simultaneamente, um fato modificativo (aumento do PL através da receita) e um
fato permutativo (permuta entre os elementos patrimoniais ativo e passivo). Assim, o pagamento
antecipado da dívida, com desconto obtido, é um fato misto.

QUESTÃO NÚMERO 103

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:

O desconto obtido foi do tipo condicional ou financeiro, sendo reconhecido como receita financeira.

Pelo regime de competência reconhece-se a receita no momento do respectivo fato gerador. Como o
desconto foi obtido no ato da quitação, é correto afirmar que a receita financeira também será
reconhecida nesse momento.

QUESTÃO NÚMERO 104

GABARITO PRELIMINAR: Errado

COMENTÁRIO:

Ao final do exercício financeiro a equação do patrimônio sempre deverá ser satisfeita:



Ativo = Passivo + PL final

Acontece que também podemos analisar a forma como vemos o Patrimônio Líquido (PL). E é isso que a
assertiva afirma ao candidato!!

Quando se apura o resultado, o PL no início do exercício (PL inicial) sofrerá alteração, resultando no PL
final:

PL final = PL inicial (contas de capital) + Resultado

PL final = PL inicial (contas de capital) + Receita + Ganhos – Despesas – Perdas

Substituindo na equação fundamental do patrimônio, temos:

Ativo = Passivo + PL inicial (contas de capital) + Receita + Ganhos – Despesas – Perdas

Trazendo os valores negativos do lado direito para o lado esquerdo, temos o seguinte:

Ativo + Despesas + Perdas = Passivo + PL inicial (contas de capital) + Receita + Ganhos

Com isso, o tem está errado.

QUESTÃO NÚMERO 105

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:

O reconhecimento dos rendimentos de uma aplicação financeira pode ser representado pelo seguinte
lançamento:

D – Aplicação financeira (aumento do ativo)

C – Receita financeira (receita)

Portanto, há um débito na conta representativa da aplicação financeira.

Como houve alteração quantitativa no PL (reconhecimento de receita), sem haver permuta entre
elementos patrimoniais, diz-se que houve um fato modificativo – do tipo aumentativo.

QUESTÃO NÚMERO 106

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:

O Livro Razão é um registro de escrituração que tem a finalidade de coletar dados cronológicos de todas
as transações registradas no Livro Diário e organizá-las por contas individualizadas. Através dele é possível
controlar o movimento de todas as contas contábeis separadamente. Esse controle individual permite
apurar saldos e seus resultados (por exemplo, saldo de uma determinada despesa ou da receita de



vendas). Ele fornece um histórico detalhado de transações e o saldo atual de cada conta do sistema
contábil, durante o período selecionado.

Resumindo, o livro razão apresenta os saldos das contas contábeis, incluindo as contas patrimoniais.

Como não falou somente, consideramos certo.

QUESTÃO NÚMERO 107

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:

ITG 2000 – Escrituração

Contas de compensação

29. Contas de compensação constituem sistema próprio para controle e registro dos fatos relevantes que
resultam em assunção de direitos e obrigações da entidade cujos efeitos materializar-se-ão no futuro e
que possam se traduzir em modificações no patrimônio da entidade.

QUESTÃO NÚMERO 108

GABARITO PRELIMINAR: Errado

COMENTÁRIO:

O lançamento de 3ª fórmula requer o uso de duas ou mais contas devedoras e apenas uma conta credora.

QUESTÃO NÚMERO 109

GABARITO PRELIMINAR: Errado

COMENTÁRIO:

Ambas as contas pertencem ao passivo e, portanto, são de natureza credoras.

QUESTÃO NÚMERO 110

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:

NBC TSP – Estrutura Conceitual

5.5 Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado.

Recurso



5.6 Recurso é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos.

Portanto, um bem sem potencial de serviços ou que não gere benefícios econômicos não pode ser
classificado como um ativo.

QUESTÃO NÚMERO 111

GABARITO PRELIMINAR: Errado

COMENTÁRIO:

O custo de liberação é uma base de mensuração aplicável aos passivos em geral, e não aos ativos. Só por
isso já podemos dizer a assertiva está incorreta. Ademais trazemos abaixo a definição da NBC TSP
Estrutura Conceitual:

7.82 O custo de liberação é o termo utilizado no contexto dos passivos para se referir ao mesmo conceito
de preço líquido de venda utilizado no contexto dos ativos. O custo de liberação se refere ao montante
que corresponde à baixa imediata da obrigação. O custo de liberação é o montante que o credor aceita no
cumprimento da sua demanda, ou que terceiros cobrariam para aceitar a transferência do passivo do
devedor. Quando há mais de um modo de garantir a liberação do passivo, o custo de liberação é aquele
que representa o menor montante — isso é consistente com a abordagem para os ativos, em que, por
exemplo, o preço líquido de venda não refletiria o montante que deveria ser recebido na venda a
sucateiro, caso o preço maior pudesse ser obtido na venda para o comprador que utilizaria o ativo.

QUESTÃO NÚMERO 112

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:

Perfeito!! A definição trazida está em linha com a NBC TSP Estrutura Conceitual:

3.22 A comparabilidade difere da consistência. A consistência se refere à utilização dos mesmos princípios
ou políticas contábeis e da mesma base de elaboração, seja de período a período dentro da entidade ou
de um único período entre duas ou mais entidades. A comparabilidade é o objetivo, enquanto que a
consistência auxilia a atingi-lo. Em alguns casos, os princípios ou políticas contábeis adotados pela
entidade podem ser revisados para melhor representar determinada transação ou evento nos RCPGs.
Nesses casos, a inclusão de evidenciação ou explicação adicional pode ser necessária para satisfazer às
características da comparabilidade.

QUESTÃO NÚMERO 113

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:



A entidade não deve reconhecer como ativo e nem como receita o valor derivado de uma venda que
carrega dúvida quanto ao seu recebimento (direito não líquido e certo). Em outras palavras, antes da
entidade registrar uma receita contábil e as contas a receber, ela deve considerar não apenas a capacidade
como também a intenção do cliente de pagar o que é devido.

Obviamente que a empresa espera que cada cliente pague o que realmente deve, contudo, isso na prática
não acontece, ou seja, dentro da carteira de clientes, a empresa não sabe quem não irá pagar e, dessa
forma, a empresa registra as receitas e as contas a receber e, concomitantemente, no momento inicial do
registro, a empresa registra uma expectativa de não recebimento das vendas. Essa expectativa de não
recebimento das vendas contabilmente é denominada de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação
duvidosa (PECLD).

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:

b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou
contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das demais
aplicações e os direitos e títulos de crédito;

QUESTÃO NÚMERO 114

GABARITO PRELIMINAR: Errado

COMENTÁRIO:

O reconhecimento dessa perda estimada é feito pelo seguinte lançamento:

D – Despesa PECLD (despesa)

C – PECLD (retificadora do ativo)

Logo, não é na própria conta do ativo e sim em uma conta retificadora denominada de Perdas Estimadas
com Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD).

QUESTÃO NÚMERO 115

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:



O custo das vendas tem as seguintes denominações a depender da atividade da empresa:

Indústria: Custo do produto vendido (CPV)

Comércio: Custo da mercadoria vendida (CMV)

Prestação de Serviços: Custo do Serviço Prestado (CSP)

QUESTÃO NÚMERO 116

GABARITO PRELIMINAR: Errado

COMENTÁRIO:

Resolução:

São deduções da Receita Bruta de Vendas:

• Devolução de vendas e vendas canceladas;

• Abatimento sobre vendas;

• Desconto incondicional concedido;

• Tributos incidentes sobre as vendas;

Apesar de reduzir o valor da receita de vendas, nem todas incidem diretamente sobre a receita bruta de
vendas.

Além disso, despesas com comissões são despesa de vendas e não reduzem a receita bruta de vendas.

Com isso, o item está errado.

QUESTÃO NÚMERO 117

GABARITO PRELIMINAR: Errado

COMENTÁRIO:

Adiantamento a empregados são compensações cujos valores serão descontados dos salários brutos dos
empregados, sendo reconhecidos como ativos.

Exemplo: Lançamento no diário de um adiantamento concedido. Esse

adiantamento é um direito da empresa em relação aos empregados, porque

caracteriza uma despesa antecipada, logo, deve ser contabilizado em conta do ativo. Registro do
adiantamento:



D - Adiantamento aos empregados (ativo)

C - Caixa (ativo)

Portanto, o item está errado, pois não é despesa e sim ativo.

QUESTÃO NÚMERO 118

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:

CPC 26

Passivo circulante

69. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios:

(a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade; (b) está mantido
essencialmente para a finalidade de ser negociado;

(c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou

(d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze
meses após a data do balanço (ver item 73). Os termos de um passivo que podem, à opção da
contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem
afetar a sua classificação.

Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes.

Com isso, o item está certo.

QUESTÃO NÚMERO 119

GABARITO PRELIMINAR: Errado

COMENTÁRIO:

Deve ser considerado diminuindo.

CPC 27

Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual.

53. O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução de seu valor residual. Na prática, o
valor residual de um ativo frequentemente não é significativo e por isso imaterial para o cálculo do valor
depreciável.



QUESTÃO NÚMERO 120

GABARITO PRELIMINAR: Certo

COMENTÁRIO:

Perfeito!! O item está certo, pois o ativo intangível com vida útil definida está sujeito à amortização a
partir do momento em que estiver disponível para uso.

O CPC 04 – Ativo Intangível traz que os intangíveis com vida útil definida devem ser amortizados e que
esta começa quando o ativo está disponível para uso.

89. A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil. Um ativo intangível com vida útil
definida deve ser amortizado (ver itens 97 a 106), enquanto a de um ativo intangível com vida útil
indefinida não deve ser amortizado (ver itens 107 a 110). Os exemplos incluídos neste Pronunciamento
ilustram a determinação da vida útil de diferentes ativos intangíveis e a sua posterior contabilização com
base na determinação da vida útil.

(...)

97. O valor amortizável de ativo intangível com vida útil definida deve ser apropriado de forma sistemática
ao longo da sua vida útil estimada. A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo
estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local

e nas condições necessários para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração.

A prova teve um nível fácil para médio. Abordamos em nossos cursos os conteúdos.
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