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Instrumentos Financeiros 
Lei n° 6.404/76 
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: (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007) 
a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda; 
e (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 
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;  
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Contrapartida do Ajuste a Valor Justo 

 
 

01. (FCC – Analista – TRE/PR – 2017) A tabela abaixo apresenta os dados de três aplicações financeiras 
realizadas por uma empresa, bem como a classificação efetuada pela empresa para cada uma delas. 

 
O valor total evidenciado no resultado da empresa em 2015, decorrente somente das três aplicações 
apresentadas na tabela anterior, foi, em reais, 
(A) 18.630,00. 
(B) 19.173,67. 
(C) 20.000,00. 
(D) 18.203,67. 
(E) 17.030,00. 
 
CPC 48 – Instrumentos Financeiros (01/01/2018) 
O CPC 48 leva em consideração dois aspectos para se realizar esta classificação, quais sejam: 

a) o modelo de negócio da entidade que está para adquirir o ativo financeiro; 
b) as características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro. 

Em outras palavras, abandona-se o modelo baseado na intenção (futura) da entidade para a análise do 
modelo de negócio histórico da entidade, bem como as características contratuais dos instrumentos 
financeiros adquiridos.  

Data	da	aplicação	
pela	empresa

Valor	aplicado	
(em	reais)

Data	de	
vencimento	
dos	títulos

Classificação	pela	empresa
Taxa	de	
juros

Valor	Justo	em	
31/12/2015	(em	

reais)
01/10/15 500.000 31/12/18 Destinados	à	venda	imediata 0,7%a.m. 511.000
01/11/15 300.000 31/12/19 Mantido	até	o	vencimento 1,0%a.m. 307.000
01/12/15 200.000 31/12/17 Disponível	para	venda	futura 0,8%a.m. 202.000
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1. Instrumento Financeiro Mensurado ao Custo Amortizado 
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 
(b) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 
constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. 
2. Instrumento Financeiro Mensurado ao VJ por meio de ORA 
O ativo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (ORA) 
se ambas as seguintes condições forem atendidas: 
(a) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e 
(b) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 
constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. 

 
 
3. Instrumento Financeiro Mensurado ao VJ por meio de Resultado 
O ativo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por meio do resultado, a menos que seja mensurado 
ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 

 
02. (FCC – Analista – SABESP – 2018) As características das aplicações financeiras realizadas por uma 
empresa no dia 01/12/2016 são apresentadas na tabela a seguir: 

 

Custo	Amortizado

O	objetivo	é	manter o	ativo	
financeiro	para	receber	fluxos	

de	caixa	contratuais

Valor	Justo	por	meio	de	ORA

O	objetivo	são:	receber os	
fluxos	de	caixa	contratuais	ou

venda do	título

Classificação	Antiga Classificação	Nova
Mantido	até	o	Vencimento Custo	Amortizado
Destinados	à	Negociação Valor	Justo	por	Meio	do	Resultado
Disponíveis	para	Venda Valor	Justo	por	Meio	de	Outros	Resultados	Abrangentes

Valor	
Aplicado	(R$)

Data	de	
vencimento Mensuração	definida	pela	empresa

Taxa	de	
juros

Valor	Justo	em	
31/12/2016	(R$)

600.000 31/05/20
Mensuração	ao	valor	justo	por	meio	de	outros	resultados	

abrangentes 1%	a.m. 604.000

800.000 30/06/22 Mensuração	ao	custo	amortizado 2%	a.m. 820.000

1.000.000 31/10/19 Mensuração	ao	valor	justo	por	meio	do	resultado 1,5%	a.m. 1.018.000



FCC	
CONTABILIDADE	GERAL		
AULA	Nº	1	|	Instrumentos	Financeiros	e	CPC	16	
Prof.	Igor	Cintra	

	

Página	5	de	12	|	www.ricardoalexandre.com.br	

O valor total apresentado no Balanço Patrimonial da empresa, em 31/12/2016, e o efeito total na 
Demonstração do Resultado de 2016, para as três aplicações em conjunto foram, respectivamente, em reais, 
(A) 2.438.000,00 e 40.000,00. 
(B) 2.438.000,00 e 35.000,00. 
(C) 2.437.000,00 e 37.000,00. 
(D) 2.442.000,00 e 42.000,00. 
(E) 2.438.000,00 e 38.000,00. 
 
03. (FCC – Agente de Fiscalização – ARTESP – 2017) A empresa Guará S.A. adquiriu, em 01/12/2016, um 
título pelo valor de R$ 5.000,00 que remunera a taxa de 5% ao mês (juros compostos). Ele foi classificado 
pela gestão da empresa como mantido até o vencimento. Após 30 dias, em 31/12/2016, o valor de mercado 
do título era R$ 5.200,00. Os registros contábeis feitos pela empresa Guará S.A., ao reconhecer os impactos 
dessa operação, foram: crédito 
(A) em Receita Financeira no valor de R$ 250,00 e aumento do valor do título no mesmo montante. 
(B) em Receita Financeira no valor de R$ 200,00 e aumento do valor do título no mesmo montante. 
(C) no Patrimônio Líquido, ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$ 250,00, com aumento do valor do 
título no mesmo montante. 
(D) em Receita Financeira no valor de R$ 250,00 e, no Patrimônio Líquido, débito em Ajuste de Avaliação 
Patrimonial no valor de R$ 50,00 e aumento do valor do título no valor de R$ 200,00. 
(E) em Receita Financeira no valor de R$ 200,00 e, no Patrimônio Líquido, crédito em Ajuste de Avaliação 
Patrimonial no valor de R$ 50,00 e aumento do valor do título no valor de R$ 250,00. 
 
04. (FCC – Analista – TRE/SP – 2017) A empresa Manequim Challenger S.A. fez uma aplicação financeira 
em 30/11/2016, adquirindo um título no mercado financeiro no valor de R$ 5.000,00, que remunera à taxa de 
10% ao mês. Este título, conforme orientação da controladoria da empresa, foi classificado na data da 
aquisição como “mantido até o vencimento” e o seu valor de mercado 30 dias após a sua aquisição era R$ 
5.450,00. De acordo com estas informações, em 30/12/2016, a empresa reconheceu 
(A) receita financeira no valor de R$ 500,00. 
(B) receita financeira no valor de R$ 450,00. 
(C) receita financeira no valor de R$ 500,00 e ajustes de avaliação patrimonial, no patrimônio líquido, no valor 
de R$ 50,00 (saldo devedor). 
(D) receita financeira no valor de R$ 450,00 e ajustes de avaliação patrimonial, no patrimônio líquido, no valor 
de R$ 50,00 (saldo credor). 
(E) no patrimônio líquido, em ajustes de avaliação patrimonial, o valor de R$ 500,00. 
 
05. (FCC – Analista – TST – 2017) A conta Aplicações Financeiras apresentava a seguinte composição no 
Balanço Patrimonial de uma empresa, publicado em 31/12/2015: 
Títulos mantidos até o vencimento   100.000,00 
Títulos destinados para venda imediata 
Valor do custo amortizado    80.000,00 
Ajuste a valor justo     5.000,00 
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Valor total da conta Aplicações Financeiras  185.000,00 
Os títulos mantidos até o vencimento remuneram à taxa de juros de 10% ao ano, enquanto os títulos 
destinados para venda imediata remuneram à taxa de juros de 8% ao ano. Os valores justos destes títulos, 
em 31/12/2016, eram os seguintes: 
 

 
O valor total que afetou o resultado da empresa em 2016, decorrente das duas aplicações foi, em reais, 
(A) 16.800,00.  
(B) 16.400,00. 
(C) 17.000,00.  
(D) 19.000,00. 
(E) 24.000,00. 
 
Atenção: Para responder às questões de números 06 e 07, considere as informações abaixo. 
A empresa Contadores S.A. fez uma aplicação financeira em 01/12/2016, adquirindo três títulos no valor de 
R$ 7.000,00 cada, que remuneram à taxa de 1% ao mês (juros compostos). Na data da aquisição, um título 
foi classificado como para “negociação imediata”, outro foi classificado como “disponível para venda” e o outro 
foi classificado como “mantido até o vencimento”. O valor justo de cada título, 30 dias após a sua aquisição 
era R$ 6.950,00. 
 
06. (FCC – Agente de Fiscalização – ARTESP – 2017) A empresa reconheceu na Demonstração de 
Resultado de dezembro de 2016, referente aos títulos tomados em conjunto, um resultado financeiro de, em 
reais, 
(A) 210,00, positivo. 
(B) 150,00, negativo. 
(C) 30,00, negativo. 
(D) 90,00, positivo. 
(E) 20,00, positivo. 
 
07. (FCC – Agente de Fiscalização – ARTESP – 2017) Os valores apresentados no Balanço Patrimonial 
nas contas Aplicações Financeiras e Ajustes de Avaliação Patrimonial, em 31/12/2016, considerando os três 
títulos, foram, respectivamente, em reais, 
(A) 21.090,00 e 120,00 (saldo credor). 
(B) 20.850,00 e 50,00 (saldo devedor). 
(C) 20.970,00 e 50,00 (saldo devedor). 
(D) 21.090,00 e 70,00 (saldo credor). 

Categoria	dos	títulos Valor	Justo	em	31/12/2016	(em	R$)

Títulos mantido até o vencimento 112.000,00
Títulos destinados para venda imediata 92.000,00
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(E) 20.970,00 e 120,00 (saldo devedor). 
08. (FCC – Analista – TRF – 5ª Região – 2017) A Cia. Resgata Tudo aplicou R$ 800.000,00 em ativos 
financeiros, e definiu que metade dos títulos seria mantida até o vencimento e o restante seria destinado para 
negociação imediata. Os títulos possuem as mesmas características, a taxa de juros contratada foi de 1% ao 
mês e a aplicação ocorreu em 31/08/2017. O valor justo de todos os títulos, em 30/09/2017, era R$ 
780.000,00. Os valores apresentados no Balanço Patrimonial, em 30/09/2017, para os títulos que serão 
mantidos até o vencimento e para os títulos destinados para negociação imediata foram, respectivamente, 
em reais, 
(A) 400.000,00 e 400.000,00. 
(B) 390.000,00 e 390.000,00. 
(C) 404.000,00 e 404.000,00. 
(D) 390.000,00 e 404.000,00. 
(E) 404.000,00 e 390.000,00. 
 
CPC 16 – Estoques. Operações com Mercadorias. 
 
Mensuração de estoque  
9. Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor 
realizável líquido, dos dois o menor. 

 
Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido dos custos 
estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. 
 
Custos do estoque  
10. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como 
outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. 
  
Custos de aquisição 
11. 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. 
(...) 
16. Exemplos de itens não-incluídos no custo dos estoques e reconhecidos como despesa do período em 
que são incorridos:  
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(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.  
 
01. (FCC – Analista Legislativo – ALESE – 2018) A Cia. de Comércio Violeta, ao adquirir mercadorias para 
revenda, pagou os seguintes valores em reais: 
Valor das Mercadorias (sem impostos)  200.000,00 
Seguro para Transporte até a empresa  3.000,00 
Frete para Transporte até a empresa  10.000,00 
Tributos Recuperáveis    25.000,00 
Tributos não Recuperáveis   14.000,00 
Sabendo que a Cia. revendeu todas estas mercadorias por R$ 440.000,00, mas concedeu um desconto de 
10% no momento da venda, o custo das mercadorias vendidas e o lucro bruto apurados pela Cia. de Comércio 
Violeta foram, respectivamente, em reais, 
(A) 238.000,00 e 158.000,00. 
(B) 213.000,00 e 183.000,00. 
(C) 227.000,00 e 144.000,00. 
(D) 227.000,00 e 169.000,00. 
(E) 238.000,00 e 144.000,00. 
 
02. (FCC – Contador – DPE/AM – 2018) A Cia. Fantástica possuía em seu estoque um lote de mercadoria 
e, em 01/12/2016, vendeu 60% desse lote por R$ 650.000,00 para ser recebido em 30/03/2018. Sabe-se que 
se o cliente tivesse adquirido as mercadorias à vista teria pago R$ 554.333,00, que não há incidência de 
qualquer tributo na compra nem na venda das mercadorias e que a taxa de juros cobrada pela empresa foi 
1% ao mês. 
Com base nestas informações, a Cia. Fantástica reconheceu na Demonstração do Resultado de 2016, 
Receita de vendas no valor de 
(A) R$ 650.000,00, apenas. 
(B) R$ 554.333,00, apenas. 
(C) R$ 554.333,00 e Receita financeira no valor de R$ 95.667,00. 
(D) R$ 650.000,00 e Despesa financeira no valor de R$ 95.667,00. 
(E) R$ 554.333,00 e Receita financeira no valor de R$ 5.543,33. 
 
03. (FCC – Contador – DPE/AM – 2018) A Cia. Açúcar & Sal adquiriu produtos para serem utilizados no seu 
processo industrial. Os produtos foram adquiridos à vista pelo valor total de R$ 120.000,00. No valor pago 
pelos produtos estavam inclusos tributos recuperáveis de R$ 25.000,00 e tributos não recuperáveis de R$ 
15.000,00. Na mesma data, a Cia. pagou frete e seguro no valor de R$ 8.000,00 para transporte dos produtos 
até a empresa. Na aquisição dos produtos, a Cia. Açúcar & Sal efetuou nas contas Caixa e Estoques os 
seguintes lançamentos: 
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(A) Débito em Estoques no valor de R$ 80.000,00 e crédito em Caixa no valor de R$ 128.000,00. 
(B) Débito em Estoques no valor de R$ 103.000,00 e crédito em Caixa no valor de R$ 128.000,00. 
(C) Débito em Estoques e crédito em Caixa, ambos no valor de R$ 128.000,00. 
(D) Débito em Estoques e crédito em Caixa, ambos no valor de R$ 95.000,00. 
(E) Débito em Estoques no valor de R$ 95.000,00 e crédito em Caixa no valor de R$ 128.000,00. 
 
04. (FCC – Analista – SABESP – 2018) A empresa Compra e Vende Comércio S.A. adquiriu mercadorias 
para revenda e incorreu nos seguintes gastos durante o ano de 2017: 
− Pagamento ao fornecedor das mercadorias: R$ 862.500,00. 
− Valor do frete para transporte das mercadorias até a empresa: R$ 40.500,00 que foram pagos após 30 dias 
da data da compra. 
− Pagamento de seguro para transporte das mercadorias até a empresa: R$ 60.000,00. 
Nos diversos valores pagos ou a pagar para dispor das mercadorias estavam incluídos tributos recuperáveis 
que totalizavam R$ 67.500,00 e tributos não recuperáveis que totalizavam R$ 48.000,00. 
A empresa obteve durante o ano abatimentos sobre as compras efetuadas no valor de R$ 90.000,00. Sabe-
se que o estoque inicial de mercadorias era R$ 300.000,00 e que no final do período o saldo apresentado era 
R$ 225.000,00. 
O preço de venda das mercadorias vendidas foi R$ 1.305.000,00, e a empresa concedeu um desconto de 5% 
ao comprador em função do volume negociado. Os tributos incidentes sobre as vendas realizadas totalizaram 
o valor de R$ 129.750,00. 
Adicionalmente, a empresa incorreu nos seguintes gastos relacionados com a venda efetuada: 
− Pagamento de frete no valor de R$ 12.000,00 para a entrega das mercadorias vendidas. 
− Pagamento de comissão para os vendedores no valor de R$ 18.000,00. 
− Despesas gerais no valor de R$ 60.000,00. 
Considerando as informações apresentadas anteriormente, o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e o 
valor do Resultado Bruto com Vendas (Lucro bruto) são, respectivamente, em reais, 
(A) 880.500,00 e 424.500,00. 
(B) 880.500,00 e 229.500,00. 
(C) 780.000,00 e 330.000,00. 
(D) 880.500,00 e 199.500,00. 
(E) 780.000,00 e 300.000,00. 
 
05. (FCC – Analista – SABESP – 2018) No dia 31/12/2016 uma empresa realizou as seguintes vendas de 
mercadorias: 
− Vendas à vista no valor de R$ 10.000.000,00 
− Vendas a prazo no valor nominal de R$ 11.000.000,00 que será recebido integralmente em 31/12/2017. 
− Na data da venda a empresa praticava a taxa de juros de 10% ao ano nas suas vendas a prazo. 
Em relação às vendas efetuadas em 31/12/2016, é correto afirmar que a empresa deveria reconhecer: 
(A) Receita de Vendas no valor de R$ 10.500.000,00 no resultado do ano de 2016 e Receita de Vendas no 
valor de R$ 10.500.000,00 no resultado do ano de 2017. 
(B) Receita de Vendas no valor de R$ 20.000.000,00 e Receita Financeira no valor de R$ 1.000.000,00 no 
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resultado do ano de 2016. 
(C) Receita de Vendas no valor de R$ 20.000.000,00 no resultado do ano de 2016 e Receita Financeira no 
valor de R$ 1.000.000,00 no resultado do ano de 2017. 
(D) Receita de Vendas no valor de R$ 10.000.000,00 no resultado do ano de 2016 e Receita de Vendas no 
valor de R$ 11.000.000,00 no resultado do ano de 2017. 
(E) Receita de Vendas no valor de R$ 21.000.000,00 no resultado do ano de 2016, apenas. 
 
06. (FCC – Analista – SABESP – 2018) A Cia. de Águas Marítimas adquiriu um estoque de mercadorias para 
revenda no valor de R$ 500.000,00. A compra foi realizada no dia 30/12/2017, o prazo para pagamento 
concedido pelo fornecedor foi de 300 dias e sabe-se que o preço das mercadorias seria R$ 453.000,00 se a 
compra fosse efetuada à vista. A Cia. de Águas Marítimas pagou, adicionalmente, R$ 7.000,00 referente a 
frete e seguro para retirada das mercadorias junto ao fornecedor. A Cia. possui um estudo estatístico confiável 
e auditado por empresa independente e avalia, por este modelo, que as perdas de estoque, em função do 
seu processo de armazenagem e distribuição, representa 2% do valor total de cada compra. Com base nestas 
informações, os valores líquidos reconhecidos pela Cia. de Águas Marítimas nas demonstrações contábeis 
de 2017 foram: 
(A) Estoque = 453.000,00; Fornecedores a Pagar = 500.000,00; Despesa com Frete = 7.000,00; Despesa 
Financeira = 47.000,00. 
(B) Estoque = 443.940,00; Fornecedores a Pagar = 453.000,00; Despesa com Frete = 7.000,00; Despesa 
com Impairment = 9.060,00. 
(C) Estoque = 507.000,00; Fornecedores a Pagar = 500.000,00. 
(D) Estoque = 450.800,00; Fornecedores a Pagar = 453.000,00; Despesa com Impairment = 9.200,00. 
(E) Estoque = 460.000,00; Fornecedores a Pagar = 500.000,00; Despesa Financeira = 47.000,00. 
 
07. (FCC – Analista – TRT – 11ª Região – 2017) A Cia. Transporte Seguro adquiriu, em 31/12/2016, 
mercadorias para serem comercializadas. A Cia. adquiriu estas mercadorias por R$ 200.000,00 para serem 
pagos em 10/03/2018. Sabe-se que se a Cia. tivesse adquirido estas mercadorias à vista teria pagado R$ 
165.000,00. Em 13/01/2017, a Cia. Transporte Seguro vendeu todas estas mercadorias por R$ 370.000,00, 
para serem recebidos integralmente em 15/04/2018. Sabendo que a Cia. concede, normalmente, um prazo 
de 50 dias para seus clientes e que se o cliente tivesse adquirido as mercadorias à vista teria pagado R$ 
310.000,00, é correto afirmar que a Cia. 
Transporte Seguro reconheceu 
(A) R$ 200.000,00 na conta Estoques, na data da aquisição. 
(B) R$ 370.000,00 na conta Receita de Vendas, na data da venda. 
(C) R$ 370.000,00 na conta Receita de Vendas e R$ 165.000,00 na conta Custo das Mercadorias Vendidas, 
na data da venda. 
(D) R$ 310.000,00 na conta Receita de Vendas e R$ 165.000,00 na conta Custo das Mercadorias Vendidas, 
na data da venda. 
(E) R$ 310.000,00 na conta Receita de Vendas, R$ 165.000,00 na conta Custo das Mercadorias Vendidas e 
R$ 25.000,00 na conta Resultado Financeiro, na data da venda. 
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08. (FCC – Analista – DPE/RS – 2017) A Cia. Compra & Vende adquiriu produtos para revenda e 
desembolsou os seguintes valores: 
Valor pago ao fornecedor dos produtos adquiridos    R$ 230.000,00 
Valor pago por um seguro para transportar os produtos até a empresa  R$ 6.000,00 
No valor total pago ao fornecedor dos produtos adquiridos estavam incluídos os seguintes tributos: 
Tributos recuperáveis   R$ 32.000,00 
Tributos não recuperáveis  R$ 18.000,00 
A Cia. Compra & Vende revendeu todos os produtos adquiridos por R$ 500.000,00 à vista, mas concedeu um 
desconto de 10% no momento da venda. Sobre o valor da venda houve a incidência de ICMS no valor de R$ 
53.000,00 e pagamento de comissão para os vendedores no valor de R$ 12.000,00. O lucro bruto apurado 
pela Cia. Compra & Vende, em relação à esta transação foi, em reais, 
(A) 161.000,00 
(B) 143.000,00 
(C) 193.000,00 
(D) 181.000,00 
(E) 179.000,00 
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GABARITO REFERENTE AO TEMA INSTRUMENTOS FINANCEIROS  
 

1 A 

2 A 
3 A 

4 A 

5 C 
6 D 

7 E 

8 E 
 

GABARITO REFERENTE AO TEMA CPC 16 

1 D 

2 E 
3 B 

4 B 

5 C 
6 D 

7 D 
8 C 

 


