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Olá amigos (as), tudo bem? 

Sejam muito bem-vindos ao Portal Ricardo Alexandre – Cursos On Line, sem 

dúvida, o melhor preparatório para concursos do Brasil! 

É com enorme satisfação que damos início a nossa Rodada de Simulados de 

Contabilidade p/ ICMS RS (Auditor Fiscal da Receita Estadual) focado na banca 

CESPE. 

 

Sobre o professor 

Meu nome é Marco Diniz, sou Analista Contábil na Ebserh, aprovado em 3º lugar. 

Atualmente exerço a função de Chefe da Unidade de Contabilidade Fiscal. Sou formado 

em Ciências Contábeis e Pós-graduado em Contabilidade Pública e Responsabilidade 

Fiscal. Sou professor colaborador no Portal Ricardo Alexandre/Cursos On-Line e no Tec 

Concursos. 

Como concursando obtive algumas aprovações tais como:  Técnico Judiciário no TRT 8ª 

PA/AP 2016; Companhia Docas do Rio Grande do Norte 2014 - 3º/contador; UFRA (PA) 

2011 - 9º/contador; DPU 2010 - 3º/contador; INCRA 2010 - 10º/contador; IDEFLOR 

(PA) 2009 - 4º/contador; IBGE (1996) - Apoio Técnico Administrativo. Também fui 

reprovado em outros: INSS 2011; DNPM 2010. 

 

Sobre o curso/carreira/remuneração 

Edital na praça! Grande oportunidade para aqueles que têm a formação necessária 

(contabilidade, administração, direito, economia, engenharia e tecnologia da 

informação). A remuneração de R$ 20.463,50 é excelente. Portanto, é hora de dar 

aquele gás nessa reta final!  

Analisando os últimos concursos realizados pelo CESPE, percebemos que a maioria das 

questões de contabilidade são teóricas, ficando em menor quantidade as que envolvem 



Rodada de Simulados  
Contabilidade p/ Auditor Fiscal - ICMS RS 
Rodada 00 | CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual 
Prof. Marco Diniz 

Página 3 de 43 | www.ricardoalexandre.com.br 

cálculos. Não se iluda, de uma forma ou de outra, a dificuldade é elevada, basta ver a 

recente prova do TCE-PE. 

Pensando em uma preparação de alto nível, nossas aulas da Rodada de Simulados serão 

divididas da seguinte forma: primeiro as questões sem comentários para você testar 

seus conhecimentos; em seguida um resumo facilitando as revisões e a fixação do 

assunto; depois as questões comentadas ajudando a eliminar suas dúvidas. É um 

material diferenciado para que você possa ganhar pontos acima da média, 

diferenciando-se dos outros candidatos e que abordará todos os assuntos de 

contabilidade (Geral, Avançada, Custos e Análise) que serão cobrados pela banca.  

Vejamos, então, as demais características do curso que está baseado no recente edital 

nº 01/2018 do ICMS - RS.: 

 Conteúdo 100% atualizado (CPCs + Lei 6.404/76 + Questões de 2018); 

 Objetividade e foco total naquilo que é mais exigido na área fiscal; 

 Uso de esquemas e tabelas, facilitando o aprendizado e as revisões; 

 fórum de dúvidas; 

 

Fazendo as contas para ser aprovado/informações  

Dentro dos concursos da chamada área fiscal, encontramos o concurso de Auditor Fiscal 

do ICMS RS. A boa notícia é que quase nenhum aprovado nessa área tira mais de 

80% como nota final, seja qual for o concurso da área fiscal. 

Por exemplo, no concurso para auditor ICMS/SP de 2013, com pouco mais de 67% 

foi possível a aprovação. Já no concurso para Auditor da Receita Federal (2014): O 

último convocado conseguiu um aproveitamento de 73,8% dos pontos e apenas 8% 

dos convocados conseguiram um aproveitamento superior a 80%.  

Portanto, pessoal, esqueçam a concorrência! Na verdade, o seu maior concorrente é 

você mesmo!  

Pense nisso: A nota para se tornar Auditor-Fiscal do ICMS RS gira em torno de sete, 

não precisa tirar nove ou dez!! 

Finalizando a apresentação 

A avaliação dos nossos alunos tem sido muito positiva. Para ilustrar, seguem algumas 

mensagens recebidas: 
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Com esse enfoque começo este curso cada vez mais motivado em transmitir os 

conhecimentos necessários para sua aprovação! Tenho certeza que com esforço e 

dedicação você alcançará seu objetivo! Como motivação, trago algumas frases: 

"Consulte não a seus medos, mas a suas esperanças e sonhos. Pense não sobre suas 

frustrações, mas sobre seu potencial não usado. Preocupe-se não com o que você 

tentou e falhou, mas com aquilo que ainda é possível a você fazer." (Papa João XXIII) 

 “Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para 

persegui-los. ” (Walt Disney) 

 “Comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder. ” (Arthur 

Ashe) 

 

CRONOGRAMA: 

Rodada CONTEÚDO DATA 

Rodada 00 
Simulado + Resumo + Questões CESPE comentadas por assunto 

(Apresentação) disponível 

Rodada 01 
Simulado + Resumo + Questões CESPE comentadas por assunto 14/10/18 

Rodada 02 
Simulado + Resumo + Questões CESPE comentadas por assunto 21/10/18 

Rodada 03 
Simulado + Resumo + Questões CESPE comentadas por assunto 28/10/18 

Rodada 04 
Simulado + Resumo + Questões CESPE comentadas por assunto 04/11/18 

Rodada 05 
Simulado + Resumo + Questões CESPE comentadas por assunto 11/11/18 

Rodada 06 
Simulado + Resumo + Questões CESPE comentadas por assunto 18/11/18 

Rodada 07 
Simulado + Resumo + Questões CESPE comentadas por assunto 25/11/18 

Rodada 08 
Simulado + Resumo + Questões CESPE comentadas por assunto 02/12/18 

Rodada 09 

Simulado + Resumo + Questões CESPE comentadas por assunto 

(Contabilidade de Custos) 
09/12/18 

Rodada 10 

Simulado + Resumo + Questões CESPE comentadas por assunto 

(Análise das Demonstrações Contábeis) 
16/12/18 

 

É isso pessoal! Edital na praça, provas dias 02 e 03 de fevereiro de 2019, não podemos 

perder tempo! Vamos iniciar nossa super Rodada de Simulados, todos preparados? 

Grande abraço, 

Prof. Marco Diniz  
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1 Simulado (Assunto CPC 00) 
01 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Conforme a NBC TG Estrutura Conceitual 

aprovada pela Resolução CFC n.º 1.374/2011, o valor realizável é a base de mensuração 

que implica avaliar o ativo de acordo com o 

 a) valor presente descontado dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa 

esperados do ativo no curso normal das operações. 

 b) montante de caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua 

venda em forma ordenada. 

 c) montante de caixa ou equivalentes de caixa a serem pagos se esse mesmo ativo ou 

um ativo equivalente for adquirido na data do balanço. 

 d) maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor 

em uso. 

 e)  valor justo dos recursos entregues para adquiri-lo na data de aquisição. 

 

02 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Assinale a opção que apresenta a premissa 

subjacente para a elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com a NBC TG 

Estrutura Conceitual. 

 a) relevância 

 b) tempestividade 

 c) essência econômica sobre a forma jurídica 

 d) representação fidedigna 

 e) continuidade 

 

03 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Julgue o item a seguir. Na elaboração do 

balanço patrimonial relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 

determinada sociedade anônima adotou o procedimento a seguir: para fins de avaliação 

contábil, considerou-se o valor justo das matérias-primas como o preço pelo qual esses 

ativos poderiam ter sido vendidos pela empresa na data do balanço. 

 

04 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Considerando as necessidades específicas de 

cada usuário quanto às informações contábeis, julgue os itens a seguir.   

As instituições financeiras estão interessadas em informações relativas ao 

endividamento da empresa e à existência de liquidez suficiente para que ela 

honre com o pagamento dos empréstimos adquiridos. 

 

05 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Considerando as necessidades específicas de 

cada usuário quanto às informações contábeis, julgue os itens a seguir.  Nas suas 
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análises, o investidor busca avaliar a empresa que seja mais lucrativa e que pague 

maiores dividendos. 

 

06 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Considerando as necessidades específicas de 

cada usuário quanto às informações contábeis, julgue os itens a seguir.   

O empregado está interessado na demanda do mercado pelo produto fabricado pela 

empresa e no preço necessário para que se atinja a margem de lucro esperada. 

 

07 - (CESPE/Ebserh/Contador/2018) Com relação aos pronunciamentos do Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item a seguir. 

Situação hipotética: Um fornecedor de equipamentos industriais vendeu, à vista, uma 

máquina por um valor 10% abaixo do valor habitual de mercado. As partes envolvidas 

não tinham qualquer outro tipo de relacionamento a não ser a transação descrita, não 

se achavam constrangidas de qualquer forma e possuíam pleno conhecimento sobre o 

mercado e as características do negócio que realizavam. Assertiva: Nessa situação, na 

data da realização da transação, o preço acordado foi o seu valor justo. 

 

08 - (CESPE/PF/Escrivão/2018) Uma instituição europeia, ao analisar 

demonstrações contábeis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar 

investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios financeiros publicados no 

Brasil possuem diversos atributos, entre eles as características qualitativas 

fundamentais da relevância e da representação fidedigna. A respeito dessa situação 

hipotética, julgue o próximo item. 

Se uma demonstração contábil analisada tiver valor confirmatório para a investidora, 

então a característica da relevância estará presente na informação. 

 

09 - (CESPE/PF/Escrivão/2018) Uma instituição europeia, ao analisar 

demonstrações contábeis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar 

investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios financeiros publicados no 

Brasil possuem diversos atributos, entre eles as características qualitativas 

fundamentais da relevância e da representação fidedigna. A respeito dessa situação 

hipotética, julgue o próximo item. 

Na situação descrita, o fato de a representação fidedigna ser um atributo das 

demonstrações contábeis garante para a investidora estrangeira que as informações 

publicadas apresentam exatidão em todos os seus aspectos. 

 

10 - (CESPE/PF/Escrivão/2018) Uma instituição europeia, ao analisar 

demonstrações contábeis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar 

investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios financeiros publicados no 

Brasil possuem diversos atributos, entre eles as características qualitativas 
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fundamentais da relevância e da representação fidedigna. A respeito dessa situação 

hipotética, julgue o próximo item. 

Por serem passíveis de comparação com demonstrações contábeis de entidades de 

outros países, os relatórios publicados pelas entidades brasileiras representam para a 

investidora uma informação relevante e fidedigna. 

 

11 - (CESPE/Analista/TER PE/2017) Uma informação contábil é relevante se 

privilegia a essência contábil sobre a forma legal.  

 

12 - (CESPE/Analista/TER PE/2017) Uma informação contábil possui os atributos 

de melhoria se pode ser utilizada por todos os usuários da informação. 

 

13 - (CESPE/Analista/TER PE/2017) A informação contábil relevante pode ser 

capaz de fazer diferença na tomada de decisões pelos usuários, mesmo que eles não a 

levem em consideração.  

 

14 - (CESPE/Analista/TER PE/2017) A representação fidedigna determina que uma 

informação contábil deve ser passível de comparação com outras demonstrações 

contábeis.  

 

15 - (CESPE/Analista/TER PE/2017) São características qualitativas fundamentais 

da informação contábil a comparabilidade, a compreensibilidade e a essência sobre a 

forma. 

 

16 - (CESPE/DPU/Contador/2016) Os relatórios contábil-financeiros de propósitos 

gerais não são os instrumentos que atendem a todas as informações de que os usuários 

externos — investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e em 

potencial — necessitam. 

 

17 - (CESPE/Contador/DPU/2016) Conforme os princípios da prudência e da 

oportunidade, os efeitos das transações e outros eventos devem ser reconhecidos nos 

períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. 

 

18 - (CESPE/Contador/DPU/2016) Deve-se reconhecer um passivo caso haja uma 

obrigação futura da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação resultará 

na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. 
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19 - (CESPE/Contador/DPU/2016) Perdas são decréscimos nos benefícios 

econômicos durante o período contábil, portanto não são enquadradas como despesas, 

visto que despesas têm origem em atividades usuais da entidade e perdas, em 

atividades não usuais. 

 

20 - (CESPE/Contador/DPU/2016) Um imóvel arrendado poderá ser reconhecido 

como ativo contábil pela empresa arrendatária caso a entidade passe a controlar os 

benefícios econômicos esperados desse bem. 

 

21 - (CESPE/Contador/DPU/2016) Uma das condições para reconhecimento de 

receitas é que as despesas incorridas ou a serem incorridas, referentes à transação, 

possam ser mensuradas com confiabilidade. 

 

22 - (CESPE/FUB/Contador/2015) O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

integra o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), logo os pronunciamentos do 

CPC têm aplicabilidade imediata para todos os profissionais supervisionados pelo CFC. 

 

23 - (CESPE/STJ/Analista/2015) Em 15/7/2015, uma empresa adquiriu, à vista, 

mercadorias para revenda no valor unitário de R$ 7,00, contemplando todos os custos 

de aquisição. Em 31/7/2015, o preço de reposição unitário das referidas mercadorias 

havia alcançado o valor de R$ 7,80, ao passo que o preço de venda unitário estimado 

da mercadoria era R$ 12,50, e o gasto estimado necessário para a concretização da 

venda era R$ 1,50 por unidade. Em uma transação sem favorecimentos, cada uma 

dessas mercadorias poderia ser trocada no mercado pelo valor de R$ 12,50 no 

último dia do mês de julho de 2015. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o próximo item, considerando os 

princípios de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Em 31/7/2015, o valor justo de cada unidade da mercadoria adquirida era R$ 11,00. 

 

24 - (CESPE/STJ/Analista/2015) Em 15/7/2015, uma empresa adquiriu, à vista, 

mercadorias para revenda no valor unitário de R$ 7,00, contemplando todos os custos 

de aquisição. Em 31/7/2015, o preço de reposição unitário das referidas mercadorias 

havia alcançado o valor de R$ 7,80, ao passo que o preço de venda unitário estimado 

da mercadoria era R$ 12,50, e o gasto estimado necessário para a concretização da 

venda era R$ 1,50 por unidade. Em uma transação sem favorecimentos, cada uma 

dessas mercadorias poderia ser trocada no mercado pelo valor de R$ 12,50 no 

último dia do mês de julho de 2015. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o próximo item, considerando os 

princípios de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Em 31/7/2015, o custo corrente unitário das mercadorias adquiridas era R$ 7,80. 
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25 - (CESPE/STJ/Analista/2015) Em 15/7/2015, uma empresa adquiriu, à vista, 

mercadorias para revenda no valor unitário de R$ 7,00, contemplando todos os custos 

de aquisição. Em 31/7/2015, o preço de reposição unitário das referidas mercadorias 

havia alcançado o valor de R$ 7,80, ao passo que o preço de venda unitário estimado 

da mercadoria era R$ 12,50, e o gasto estimado necessário para a concretização da 

venda era R$ 1,50 por unidade. Em uma transação sem favorecimentos, cada uma 

dessas mercadorias poderia ser trocada no mercado pelo valor de R$ 12,50 no 

último dia do mês de julho de 2015. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o próximo item, considerando os 

princípios de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Em atendimento ao princípio do registro pelo valor original, que indica o custo histórico 

como a base de mensuração a ser utilizada para o registro inicial dos componentes 

patrimoniais, cada unidade da mercadoria adquirida deve ser reconhecida ao preço de 

R$ 7,00. 

 

26 - (CESPE/CD/Analista/2014) Julgue os itens a seguir, relativos aos fundamentos 

de contabilidade aplicados à contabilidade empresarial.  

O patrimônio líquido de uma empresa corresponde ao interesse residual nos ativos da 

entidade depois de deduzidos os passivos, que são as obrigações passadas, cuja 

liquidação se espera resulte na saída de recursos capazes de gerar benefícios 

econômicos. 

 

27 - (CESPE/Analista Contábil/MEC/2014) De acordo com a estrutura conceitual 

para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro, a definição de patrimônio 

líquido corresponde à equação fundamental do patrimônio, ou seja, representa o valor 

das contas patrimoniais devedoras, deduzidos os valores das contas patrimoniais 

credoras. 

 

28 - (CESPE/Antaq/Analista/2014) O conjunto de relatórios contábil-financeiros 

elaborados de acordo com a estrutura conceitual é adequado e suficiente para o 

atendimento a todas as informações de que os usuários externos necessitem.  

 

29 - (CESPE/TCE-RO/Contador/2013) No caso de conflito entre a estrutura 

conceitual e um pronunciamento técnico do CPC, o disposto na estrutura conceitual 

deve ter prevalência sobre as exigências do pronunciamento técnico.  

 

30 – (CESPE/TRE-MS/2013/Adaptada) Julgue o item de acordo com o 

pronunciamento conceitual básico (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Os 

relatórios contábil-financeiros de propósito geral devem ser elaborados para se chegar 

ao valor da entidade que reporta a informação.  
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31 - (CESPE/TRE-MS/Técnico/2013) De acordo com o pronunciamento conceitual 

básico (R1), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, as características qualitativas 

fundamentais da informação contábil-financeira útil são 

a) confiabilidade e representação fidedigna.  

b) confiabilidade e tempestividade.  

c) relevância e confiabilidade.  

d) relevância e representação fidedigna.  

e) comparabilidade e confiabilidade.  

 

32 - (CESPE/AFT/2013) Em relação ao patrimônio, julgue o item subsequente. 

 

Créditos incobráveis e estoques de medicamentos vencidos não representam ativos. 

 

33 - (CESPE/Secretário Executivo/FUB/2013) A consistência é uma prática que 

tem auxiliado a contabilidade a alcançar a comparabilidade, que representa uma das 

características qualitativas recomendadas para a melhoria da utilidade da informação 

contábil. 

 

34 - (CESPE/TCE – RO/2013) De acordo com a Lei 6.404/1976 e com os 

pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue os itens a seguir. 

É denominado passivo o componente patrimonial que constitui uma obrigação presente 

da entidade, derivada de eventos passados. Espera-se que a liquidação dessa obrigação 

resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos 

futuros. 

 

35 - (CESPE/TCE – RO/Contador/2013) As demonstrações contábeis devem ser 

elaboradas para atender os interesses de investidores atuais e de investidores em 

potencial, bem como as necessidades de credores por empréstimos e de outros 

credores, os quais utilizarão a informação contábil para decidir se devem ou não 

fornecer recursos para financiar a entidade que divulga essas demonstrações. 

 

36 – (CESPE/Secretário Executivo/FUB/2013) A propriedade é uma característica 

indispensável para que um elemento patrimonial com potencialidade de gerar benefícios 

econômicos futuros para uma entidade seja considerado um ativo pela contabilidade. 

 

37 - (CESPE/TCE – RO/Contador/2013) Com relação à estrutura conceitual do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item a seguir. A contabilização 

de uma operação de venda com compromisso de recompra como se fosse um 
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empréstimo obtido pelo vendedor em que o bem objeto da transação é uma espécie de 

garantia da operação configura uma aplicação do princípio da essência econômica sobre 

a forma jurídica. 

 

38 - (CESPE/TCE – RO/Contador/2013) O direito de propriedade é condição 

essencial para que seja configurada a existência de um ativo, o qual surge sempre em 

decorrência de um direito legal. 

 

39 - (CESPE/TRE-RJ/Analista/2012) A estrutura conceitual estabelecida pelo 

Comitê de  Pronunciamentos  Contábeis não constitui uma norma propriamente dita 

nem define  normas ou procedimentos de qualquer espécie.  

 

40 - (CESPE/MPE-PI/Analista/2012) A possibilidade de ocorrência de um evento 

futuro que afete negativamente o patrimônio de uma entidade deve ser registrado como 

um passivo dessa entidade. 

 

41 - (CESPE/MPE-PI/Analista/2012) A aplicação da orientação de prevalência da 

essência sobre a forma implica analisar se a natureza administrativa dos eventos a 

contabilizar está devidamente representada pelo instrumento formal. 

 

42 – (CESPE/Correios/Contador/2011) A fim de viabilizar a compreensão das 

demonstrações pelo gestor e demais usuários da informação contábil, deve-se evitar  

ou mesmo excluir, das demonstrações contábeis, as informações de elevada 

complexidade.  

 

43 - (CESPE/SESA-ES/Especialista/2011) Receitas são definidas como aumentos 

nos benefícios econômicos, durante o período contábil, que resultem em aumento do 

patrimônio líquido, sob a forma de entrada de recursos provenientes de aumento de 

ativos ou de diminuição de passivos ou, ainda, de aporte dos proprietários da empresa. 

 

44 - (CESPE/SESA-ES/Especialista/2011) Ao avaliar se um item se enquadra na 

definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, o contador deve considerar a essência, 

em detrimento da forma. 

 

45 - (CESPE/SESA-ES/Especialista/2011) Conforme a estrutura conceitual da 

contabilidade adotada no Brasil, as definições de receitas e despesas identificam os seus 

aspectos essenciais, mas não especificam os critérios que precisam ser satisfeitos para 

que sejam reconhecidas na demonstração do resultado. 
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46 - (CESPE/SEDUC-AM/Contador/2011) De acordo com a nova estrutura 

conceitual da contabilidade, as empresas devem restringir o reconhecimento da receita 

aos itens que apresentem grau suficiente de certeza em relação à sua ocorrência e que 

possam ser determinados em bases confiáveis. 

 

47 - (CESPE/SEDUC-AM/Contador/2011) Segundo o conceito financeiro de capital, 

o capital de uma empresa é representado pela sua situação patrimonial líquida. 

 

48 - (CESPE/SEDUC-AM/Contador/2011) De acordo com o conceito físico de 

capital, capital é a capacidade produtiva fundamentada, por exemplo, nas unidades de 

produtos finalizadas diariamente. 

 

49 - (CESPE/STM/Técnico/2010) Para se reconhecer um passivo na estrutura 

patrimonial de uma empresa, deve-se atender a requisitos específicos. Assim, um 

passivo será reconhecido quando for provável que uma saída de recursos envolvendo 

benefícios econômicos seja exigida em liquidação de uma obrigação presente e quando 

o valor pelo qual essa liquidação ocorrerá puder ser determinado em bases confiáveis. 

 

50 - (CESPE/STM/Contador/2010) Todos os itens relevantes ao patrimônio da 

entidade são apresentados em suas demonstrações contábeis. 
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2 Resumo 

2.1 Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi idealizado a partir da união de 
esforços e comunhão de objetivos das seguintes entidades: 

 ABRASCA; 

 APIMEC NACIONAL; 
 BOVESPA; 
 Conselho Federal de Contabilidade; 

 FIPECAFI; e 
 IBRACON. 

 

Composição do Comitê 

Entidades - Membro Convidados 

ABRASCA BACEN 

APIMEC NACIONAL CVM 

BM&FBOVESPA S.A. SRF 

CFC SUSEP 

IBRACON  

FIPECAFI  

Outras entidades ou especialistas poderão ser convidados. Poderão ser formadas 
Comissões e Grupos de Trabalho para temas específicos. 

 

O CPC não possui prerrogativas legais. Cada instituição reguladora (exemplo: CFC, 

BACEN, CVM, ANEEL, etc) tem que editar uma norma específica para aprovar o 

pronunciamento no âmbito da sua atividade reguladora. Somente após a edição 

dessa norma é que o pronunciamento passa a ter aplicabilidade no âmbito normativo 

da respectiva entidade reguladora. 

 

2.2 Orientações 

Esta Estrutura Conceitual não é uma norma propriamente dita e, portanto,  

não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre  
aspectos de mensuração ou divulgação. Nada nesta Estrutura Conceitual  

substitui qualquer norma, interpretação ou comunicado técnico.  
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Pode haver um número limitado de casos em que seja observado um conflito 

entre esta Estrutura Conceitual e uma norma, uma interpretação ou um 
comunicado técnico. Nesses casos, as exigências da norma, da 

interpretação ou do comunicado técnico específicos devem prevalecer 

sobre esta Estrutura Conceitual.  

 

 

2.3 Demonstrações Contábeis e Usuários 

Segundo o CPC 00, as DCs são destinadas a usuários externos em geral (exemplo:  

governo, bancos, fornecedores, etc).  

Porém, essa mesma norma deixa claro que três grupos de usuários externos devem 

ser olhados com “mais carinho” pela entidade. São chamados de usuários primários 

(Investidores/Financiadores/Outros Credores).  

 

 

 

 

 

 

O objetivo das DCs (relatório contábil-financeiro de propósito geral) é fornecer 

informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação 

(reporting entity) que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores 

por empréstimos e a outros credores, quando da tomada decisão ligada ao fornecimento 

de recursos para a entidade. 

 

Outras informações sobre DCs: 

- são baseados em estimativas, julgamentos e modelos e não em descrições ou 

retratos exatos; 
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- fornecem informação acerca da posição patrimonial e financeira da entidade, ou 

seja, sobre os recursos econômicos da entidade (ativos) e reivindicações conta 
a entidade (passivos); 

 

- fornecem informação sobre efeitos da transações e outros eventos que alteram 

os recursos econômicos da entidade e reivindicações conta ela 
(receitas e despesas) 
 

- as demonstrações não atendem e não podem atender a todas as informações 
de que investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e em 

potencial, necessitam. Esses usuários precisam considerar informação 
pertinente de outras fontes, como, por exemplo, condições econômicas gerais e 

expectativas, eventos políticos e clima político, e perspectivas e panorama para a 
indústria e para a entidade. 

 

O processo de elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro impõe custos, 

sendo importante que ditos custos sejam justificados pelos benefícios gerados pela 

divulgação da informação. 

 

2.4 Exemplos de decisões 
Os usuários utilizam as DCs para tomar várias decisões. Segundo o CPC 00, são 

exemplos de decisões: 

 

Decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais; 

Avaliar a administração da entidade; 

Avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes 

benefícios; 

Avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à 

entidade; 

Determinar políticas tributárias; 

Determinar a distribuição de lucros e dividendos; 

Elaborar e usar estatísticas da renda nacional; 

Regulamentar as atividades das entidades. 
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2.5 Valor da Entidade 
As DCs não são elaboradas para se chegar ao valor da entidade que reporta a 

informação; a rigor, fornecem informação para auxiliar investidores, credores por 

empréstimo e outros credores, existentes e em potencial, a estimarem o valor da 

entidade que reporta a informação.  

 

2.6 Características Qualitativas da Informação 
Encontramos no CPC 00 dois grupos de características qualitativas: 

 Características qualitativas fundamentais 

 Características qualitativas de melhoria 

 

FUNDAMENTAIS 

 
Relevância  

Informação contábil-financeira relevante  é 
aquela capaz de fazer diferença nas 
decisões que possam ser tomadas pelos 

usuários. 

 
Representação Fidedigna 

 

Para ser representação perfeitamente 
fidedigna, a realidade retratada precisa  ter 

três atributos. Ela tem que ser  completa, 
neutra e livre de erro. 

De MELHORIA 

 
Comparabilidade 

Permite que os usuários identifiquem e  
compreendam similaridades dos itens e 

diferenças entre eles. 

 
Compreensibilidade 

Classificar, caracterizar e apresentar a  
informação com clareza e concisão 

torna-a compreensível. 

 
Verificabilidade 

Ajuda a assegurar aos usuários que a  
informação representa fidedignamente o  
fenômeno econômico que se propõe 

representar.  

 
Tempestividade 

Significa ter informação disponível para 
tomadores de decisão a tempo de poder 

influenciá-los em suas decisões. 

 

Para que a informação contábil-financeira seja capaz de fazer diferença nas decisões 

ela deve ter valor preditivo, valor confirmatório ou ambos.  
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Valor 

preditivo 

tem valor preditivo se puder ser utilizada como dado de entrada em 

processos empregados pelos usuários para predizer futuros 
resultados.  

Valor 

confirmatório 

tem valor confirmatório se retroalimentar (servir de feedback) 

avaliações prévias (confirmá-las ou alterá-las) 

 

Pessoal, esses conceitos (preditivo e confirmatório) são avaliados pelo usuário (e 

não pela entidade)! Por exemplo, na hora de fazer uma estimativa futura, o usuário 

aplica uma informação de valor preditivo; no momento de verificar se sua previsão 

estava correta, o usuário utiliza a informação confirmatória. 

Segundo a Estrutura Conceitual, a materialidade é um aspecto da Relevância. 

Acrescento que a primazia da “essência sobre a forma” e “confiabilidade” também 

são aspectos da representação fidedigna. 

Representação Fidedigna 

Completa Toda informação necessária 

Neutra Desprovida de viés na seleção ou na apresentação da informação  

Livre de 

Erros 

Não significa exatidão em todos os aspectos. Significa que não há erros 

ou omissões no fenômeno retratado. 

Aspectos: “essência sobre a forma e “confiabilidade” 

 

Atenção: 

Consistência, embora esteja relacionada com a comparabilidade, não significa o 
mesmo.  
 

Consistência refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, tanto 
de um período para outro considerando a mesma entidade que reporta a informação, 

quanto para um único período entre entidades.  
 
Comparabilidade é o objetivo; a consistência auxilia a alcançar esse objetivo.  
 
A exclusão do relatório de informações sobre fenômenos complexos não é 

admitida, por torná-los distorcidos.  

 

 

2.7 Premissa Subjacente (Continuidade) 

As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que  

a entidade está em atividade (going concern assumption) e irá manter-se em  

operação por um futuro previsível. Desse modo, parte-se do pressuposto de que a 
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entidade não tem a intenção, nem tampouco a necessidade, de entrar em processo 

de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. 

 

Para o CPC 00, as DCs devem ser elaboradas com base na “continuidade” da 

entidade. 

Se houver expectativa de descontinuar as operações, as DCs podem ser feitas em 

bases diferentes e, nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada. 

 

 

2.8 Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido; Receitas e Despesas 

Temos 2 grupos de elementos das DCs. 

Os elementos relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira são: 

Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 

Os elementos relacionados à mensuração do desempenho (na DRE) são: Receitas 

e as Despesas. 

 

Vamos começar pelos elementos da posição patrimonial e financeira. 

ATIVO 

Conceito: É um recurso controlado pela entidade como resultado de 
eventos passados e do qual se espera que resultem futuros 

benefícios econômicos para a entidade. 

Futuro benefício econômico: potencial de contribuição, seja direta ou 
indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalente de caixa da entidade. 
 

Os ativos podem dar origem a benefício econômico quando são: 

 usados na produção de estoques ou serviços vendidos pela entidade; 

 trocados por outros ativos; 

 usados para reduzir um passivo; 

 distribuídos aos proprietários da entidade. 
 



Rodada de Simulados  
Contabilidade p/ Auditor Fiscal - ICMS RS 
Rodada 00 | CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual 
Prof. Marco Diniz 

Página 20 de 43 | www.ricardoalexandre.com.br 

Recurso controlado: o benefício futuro deve ser controlado pela entidade (não 
precisa ter a propriedade para ser considerado ativo, basta o controle). 

Resultado de eventos passados: o ativo é resultado de evento já ocorrido. 

Outros aspectos: 

 A forma física não é essencial para existência do ativo; 

 Segredos industriais e conhecimentos (know-how) podem ser considerados ativos 
se atenderem à definição de ativo; 

 A intenção de adquirir estoques (transações do futuro), por si só, não atende à 
definição de ativo; 

 Em regra, há uma forte associação entre incorrer em gastos e gerar ativos. Porém, 
podemos ter gastos que não resultem em ativos; por outro lado, a ausência de 
gasto não impede que um item satisfaça à definição de ativo. 

 

PASSIVO 

Conceito: É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já 
ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes 

de gerar benefícios econômicos. 

Obrigação presente (atual): A intenção da entidade de adquirir ativos no futuro 
não dá origem, por si só, a uma obrigação presente. A obrigação surge quando o 

ativo é entregue (ou contratos de aquisição são assinados). 

Resultado de evento passado: Imagine a seguinte situação. No final do mês, a 
entidade contabiliza a folha de pagamentos e com isso surge no Passivo uma 

obrigação representada pela conta “Salários a Pagar”. Essa obrigação é derivada de 
eventos passados? Sim, pois os funcionários já prestaram o serviço. 

Liquidação se espera que resulte em desembolso: Por exemplo, se espera saída 

de recursos para liquidação da folha de salários. 

Outros aspectos: 

 A liquidação pode ocorrer de diversas maneiras: pagamento em caixa, 

transferência de outros ativos, prestação de serviços, substituição da obrigação 
por outra, conversão da obrigação em item do patrimônio líquido. 

 

 A obrigação pode ser extinta por outros meios, como: renúncia do credor. 

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O conceito de Patrimônio líquido no CPC 00: 

É o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus 

passivos. 

 

RECEITAS  

São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma 

da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que 
resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com 

a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. 
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A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos. Alguns 

exemplos: Receitas de Vendas, Receita de Juros, Ganho na Venda de Ativo Imobilizado. 

 

DESPESAS  

São decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a 

forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, 
que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados 

com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

 

A definição de despesas abrange tanto as perdas quanto as despesas propriamente 

ditas que surgem no curso das atividades usuais da entidade. 

Perdas representam outros itens que se enquadram na definição de despesas e podem 

ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade. Em regra, as perdas são 

reportadas líquidas das respectivas receitas. São exemplos: Despesas de salários, 

Despesas de Aluguel, Perdas por Sinistros, Perna na Venda de Imobilizado. 

O regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros 

eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que 

reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os 

recebimentos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos distintos. 

 

 

2.9 Reconhecimento dos elementos das DCs 

Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que 
benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu 

custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade. 

 

Um ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos 

não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos para 

a entidade além do período contábil corrente. Ao invés disso, tal transação deve ser 

reconhecida como despesa na demonstração do resultado. 

 

Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que 
uma saída de recursos detentores de benefícios econômicos seja exigida em 

liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder 
ser mensurado com confiabilidade. 

 

A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando resultar em 
aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com aumento de 

ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. 
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As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando 
resultarem em decréscimo nos benefícios econômicos futuros, relacionado com 
o decréscimo de um ativo ou o aumento de um passivo, e puder ser mensurado 

com confiabilidade. 

 

ATENÇÃO: 

As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado com base na 

associação direta entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse 

processo, usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas (regime de 

competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas 

e despesas que resultem diretamente ou conjuntamente das mesmas transações ou 

outros eventos. 

A despesa também deve ser reconhecida na demonstração do resultado nos casos em 

que um passivo é incorrido sem o correspondente reconhecimento de ativo, como 

no caso de passivo decorrente de garantia de produto. 

 

2.10 Mensuração dos elementos das DCs 
Segundo o CPC 00, mensuração é o processo que consiste em determinar os 

montantes monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações 

contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na 

demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção da base específica de 

mensuração. 

Quais são essas bases de mensuração? São elas: 

 Custo histórico 

 Custo corrente 

 Valor realizável 

 Valor presente 

 Valor Justo 

 

Base de 

Mensuração 
Ativo Passivo 

Custo 

Histórico 

Montantes pagos/data da 

aquisição 

Montantes recebidos/montantes 

serão necessários para liquidar 

Custo 

Corrente 

(Custo de 

Reposição) 

Montantes teriam de ser 

pagos/data do balanço Montantes seriam 

necessários/data do balanço 
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Valor 

Realizável 

Venda em forma 

ordenada 
Montantes de liquidação 

Valor Presente descontado descontado 

Valor Justo 

Pode ser trocado em 

transações sem 

favorecimentos; transação 

não forçada; participantes 

do mercado 

Pode ser liquidado em transações 

sem favorecimento; transação não 

forçada; participantes do mercado 

 

Inseri também o “Valor Justo”, pois é igualmente cobrado em concursos. Outro detalhe 

é que se aparecer na questão “custo de reposição”, entenda também como Custo 

Corrente! 

 

 

2.11 Conceito de Capital e Manutenção de Capital 
Temos 2 conceitos de capital. São eles: Capital financeiro e Capital Físico 

Conceitos de Capital 

Financeiro É sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido 

Físico É considerado como a capacidade produtiva da entidade 

 

 

Manutenção de Capital 

Manutenção do Capital Financeiro: De acordo com esse conceito, o lucro é 

considerado auferido somente se o montante financeiro (ou dinheiro) dos ativos 

líquidos no fim do período exceder o seu montante financeiro (ou dinheiro) no começo 

do período, depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus 

aportes de capital durante o período. 

Manutenção do Capital Físico: De acordo com esse conceito, o lucro é considerado 

auferido somente se a capacidade física produtiva (ou capacidade operacional) da 

entidade (ou os recursos ou fundos necessários para atingir essa capacidade) no fim 

do período exceder a capacidade física produtiva no início do período, depois de 

excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o 

período. 

O conceito de manutenção do capital físico requer a adoção do custo corrente 

como base de mensuração. O conceito de manutenção do capital financeiro, 

entretanto, não requer o uso de uma base específica de mensuração. A escolha da 

base conforme este conceito depende do tipo de capital financeiro que a entidade está 

procurando manter. 
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A principal diferença entre os dois conceitos de manutenção de capital está no 

tratamento dos efeitos das mudanças nos preços dos ativos e passivos da entidade. 

 

 Definição de 
lucro 

Base de 
mensuração 

Efeito das Mudanças no 
preço 

Capital 
Financeiro 

Só há lucro se o 
montante 

financeiro for 

maior (mais 
dinheiro) 

Não requer 

Valor do aumento que 
exceder a inflação é 
considerado como lucro, o 

resto vai para ajuste. 

Capital 
Físico 

Só há lucro se a 

capacidade 
produtiva for 

maior 

Requer Custo 
Corrente 

Valor do aumento não é 

lucro. Vai tudo para 
ajuste de manutenção de 

capital. 
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3 Anotações do aluno (a) 
 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
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4 Questões Comentadas 

4.1 2018 

01 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Conforme a NBC TG Estrutura Conceitual 

aprovada pela Resolução CFC n.º 1.374/2011, o valor realizável é a base de mensuração 

que implica avaliar o ativo de acordo com o 

 a) valor presente descontado dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa 

esperados do ativo no curso normal das operações. 

 b) montante de caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua 

venda em forma ordenada. 

 c) montante de caixa ou equivalentes de caixa a serem pagos se esse mesmo ativo ou 

um ativo equivalente for adquirido na data do balanço. 

 d) maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor 

em uso. 

 e)  valor justo dos recursos entregues para adquiri-lo na data de aquisição. 

 

R: Encontramos no nosso esquema o seguinte: 

Base de 

Mensuração 
Ativo Passivo 

Custo Histórico 
Montantes pagos/data da 

aquisição 

Montantes recebidos/montantes serão 

necessários para liquidar 

Custo Corrente 

(Custo de 

Reposição) 

Montantes teriam de ser 

pagos/data do balanço 
Montantes seriam necessários/data do 

balanço 

Valor Realizável Venda em forma ordenada Montantes de liquidação 

Valor Presente descontado descontado 

Valor Justo 

Pode ser trocado em transações 

sem favorecimentos/não forçada; 

participantes do mercado 

Pode ser liquidado em transações sem 

favorecimento/não forçada; participantes 

do mercado 

 

Veja que a base de mensuração “Valor Realizável” está associada, em relação ao 

ativo, à “Venda em forma ordenada”. 

Gabarito: Letra B. 

 

02 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Assinale a opção que apresenta a premissa 

subjacente para a elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com a NBC TG 

Estrutura Conceitual. 

 a) relevância 
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 b) tempestividade 

 c) essência econômica sobre a forma jurídica 

 d) representação fidedigna 

 e) continuidade 

 

R: Conforme destacado no nosso resumo, as DCs devem ser elaboradas com base na 

“continuidade” da entidade. 

Gabarito: Letra E. 

 

03 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Julgue o item a seguir. Na elaboração do 

balanço patrimonial relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 

determinada sociedade anônima adotou o procedimento a seguir: para fins de avaliação 

contábil, considerou-se o valor justo das matérias-primas como o preço pelo qual esses 

ativos poderiam ter sido vendidos pela empresa na data do balanço. 

 

R: Errado. A questão usou, para o Ativo, a palavrinha mágica “data do balanço”. Assim, 

o correto é custo de reposição (montantes que teriam de ser pagos na data do 

balanço).  

Gabarito: Errado. 

 

04 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Considerando as necessidades específicas de 

cada usuário quanto às informações contábeis, julgue os itens a seguir.   

As instituições financeiras estão interessadas em informações relativas ao 

endividamento da empresa e à existência de liquidez suficiente para que ela 

honre com o pagamento dos empréstimos adquiridos. 

 

R: Os usuários utilizam as DCs para tomar várias decisões. Segundo o CPC 00, é um 

exemplo de decisão:  

Avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados 
à entidade; 

 

 

Assim, é correto afirmar que uma instituição financeira, na condição de usuária das 

informações contábeis, está interessada em informações relativas ao endividamento da 

empresa e à existência de liquidez suficiente para que ela honre com o pagamento dos 

empréstimos adquiridos. 

Gabarito: Certo.    
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05 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Considerando as necessidades específicas de 

cada usuário quanto às informações contábeis, julgue os itens a seguir.   

Nas suas análises, o investidor busca avaliar a empresa que seja mais lucrativa e que 

pague maiores dividendos. 

 

R: Os usuários utilizam as DCs para tomar várias decisões. Segundo o CPC 00, é um 

exemplo de decisão:  

 
Determinar a distribuição de lucros e dividendos. 

  

 

Nesse sentido, é correto afirmar que o investidor, na condição de usuário das 

informações contábeis, busca determinar a distribuição de lucros e dividendos das 

empresas visando avaliar qual seja a mais lucrativa e pague maiores dividendos, para 

decidir em qual vai aplicar seus recursos financeiros.  

Gabarito: Certo. 

 

06 - (CESPE/Cage RS/Auditor/2018) Considerando as necessidades específicas de 

cada usuário quanto às informações contábeis, julgue os itens a seguir.   

O empregado está interessado na demanda do mercado pelo produto fabricado pela 

empresa e no preço necessário para que se atinja a margem de lucro esperada. 

 

R: Os usuários utilizam as DCs para tomar várias decisões. Segundo o CPC 00, é um 

exemplo de decisão:  

 
Avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes 

benefícios; 
  

 

O empregado, como usuário da informação contábil, procura saber se a entidade tem 

condições de pagar seu salário em dia e quais benefícios são oferecidos (vale 

alimentação, plano de saúde, etc).  

Informações sobre a demanda do mercado pelo produto e preço necessário para atingir 

a margem de lucro esperada são de interesse da própria entidade (e não do 

empregado). 

Gabarito: Errado. 

 

07 - (CESPE/Ebserh/Contador/2018) Com relação aos pronunciamentos do Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item a seguir. 
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Situação hipotética: Um fornecedor de equipamentos industriais vendeu, à vista, uma 

máquina por um valor 10% abaixo do valor habitual de mercado. As partes envolvidas 

não tinham qualquer outro tipo de relacionamento a não ser a transação descrita, não 

se achavam constrangidas de qualquer forma e possuíam pleno conhecimento sobre o 

mercado e as características do negócio que realizavam. Assertiva: Nessa situação, na 

data da realização da transação, o preço acordado foi o seu valor justo. 

 

R: Analisando o item temos: “As partes (...) não se achavam constrangidas 

(transação sem favorecimento / transação não forçada) de qualquer forma e 

possuíam pleno conhecimento sobre o mercado (participantes do mercado) e 

as características do negócio que realizavam. 

Assim, ocorreu uma transação sem favorecimentos/não forçada, pois as partes não 

estavam constrangidas e também foi uma transação entre participantes do mercado, 

visto que possuíam pleno conhecimento sobre o mercado. 

Do exposto, o preço acordado foi o seu valor justo. 

Gabarito: Certo. 

 

08 - (CESPE/PF/Escrivão/2018) Uma instituição europeia, ao analisar 

demonstrações contábeis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar 

investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios financeiros publicados no 

Brasil possuem diversos atributos, entre eles as características qualitativas 

fundamentais da relevância e da representação fidedigna. A respeito dessa situação 

hipotética, julgue o próximo item. 

Se uma demonstração contábil analisada tiver valor confirmatório para a investidora, 

então a característica da relevância estará presente na informação. 

 

R: Informação contábil-financeira relevante (característica da Relevância) é aquela 

capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Para 

que a informação contábil-financeira seja capaz de fazer diferença nas decisões ela 

deve ter valor preditivo, valor confirmatório ou ambos.  

 

Valor 
preditivo 

tem valor preditivo se puder ser utilizada como dado de entrada em 

processos empregados pelos usuários para predizer futuros 
resultados.  

Valor 
confirmatório 

tem valor confirmatório se retroalimentar (servir de feedback) 
avaliações prévias (confirmá-las ou alterá-las) 

 

Gabarito: Certo. 
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09 - (CESPE/PF/Escrivão/2018) Uma instituição europeia, ao analisar 

demonstrações contábeis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar 

investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios financeiros publicados no 

Brasil possuem diversos atributos, entre eles as características qualitativas 

fundamentais da relevância e da representação fidedigna. A respeito dessa situação 

hipotética, julgue o próximo item. 

Na situação descrita, o fato de a representação fidedigna ser um atributo das 

demonstrações contábeis garante para a investidora estrangeira que as informações 

publicadas apresentam exatidão em todos os seus aspectos. 

 

R: Vejamos nosso esquema: 

Representação Fidedigna 

Completa Toda informação necessária 

Neutra Desprovida de viés na seleção ou na apresentação da informação  

Livre de 
Erros 

Não significa exatidão em todos os aspectos. Significa que não há 
erros ou omissões no fenômeno retratado. 

Aspectos: “essência sobre a forma e “confiabilidade” 

 

Portanto, Representação Fidedigna livre de erros não significa exatidão em todos 

os seus aspectos. Significa que não há erros ou omissões no fenômeno retratado. 

Gabarito: Errado. 

 

10 - (CESPE/PF/Escrivão/2018) Uma instituição europeia, ao analisar 

demonstrações contábeis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar 

investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios financeiros publicados no 

Brasil possuem diversos atributos, entre eles as características qualitativas 

fundamentais da relevância e da representação fidedigna. A respeito dessa situação 

hipotética, julgue o próximo item. 

Por serem passíveis de comparação com demonstrações contábeis de entidades de 

outros países, os relatórios publicados pelas entidades brasileiras representam para a 

investidora uma informação relevante e fidedigna. 

 

R: Cuidado! Ser passível de comparação é uma característica qualitativa de melhoria 

(comparabilidade). Por outro lado, relevância e representação fidedigna (informação 

relevante e fidedigna) são características fundamentais. A informação pode ser 

passível de comparação, mas não ser relevante. 

Gabarito: Errado. 
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4.2 2017 

11 - (CESPE/Analista/TER PE/2017) Uma informação contábil é relevante se 

privilegia a essência contábil sobre a forma legal.  

 

R: Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas 

decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de 

fazer diferença em uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a 

levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes. 

Gabarito: Errado. 

 

12 - (CESPE/Analista/TER PE/2017) Uma informação contábil possui os atributos 

de melhoria se pode ser utilizada por todos os usuários da informação. 

 

R: Pessoal, os “atributos” do CPC 00 são que as informações contábeis devem ser 

completas, neutras e livres de erros. Mas esses atributos estão relacionados à 

representação fidedigna que é uma característica FUNDAMENTAL (e não de 

melhoria, como falado na questão).    

Gabarito: Errado. 

 

13 - (CESPE/Analista/TER PE/2017) A informação contábil relevante pode ser 

capaz de fazer diferença na tomada de decisões pelos usuários, mesmo que eles não a 

levem em consideração.  

 

R: Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas 

decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de 

fazer diferença em uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem não 

a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras 

fontes. 

Gabarito: Certo. 

 

14 - (CESPE/Analista/TER PE/2017) A representação fidedigna determina que uma 

informação contábil deve ser passível de comparação com outras demonstrações 

contábeis.  

 

R: A informação ser passível de comparação é exigência da característica qualitativa 

de melhoria chamada Comparabilidade. Representação fidedigna é característica 

fundamental. 

Gabarito: Errado. 
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15 - (CESPE/Analista/TER PE/2017) São características qualitativas fundamentais 

da informação contábil a comparabilidade, a compreensibilidade e a essência sobre a 

forma. 

 

R: As características fundamentais são: Relevância e Representação Fidedigna. 

Gabarito: Errado. 

 

4.3 2016 

16 - (CESPE/DPU/Contador/2016) Os relatórios contábil-financeiros de propósitos 

gerais não são os instrumentos que atendem a todas as informações de que os usuários 

externos — investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e em 

potencial — necessitam. 

 

R: Correto. As demonstrações não atendem e não podem atender a todas as 

informações de que investidores, credores por empréstimo e outros credores, 

existentes e em potencial, necessitam. Esses usuários precisam considerar 

informação pertinente de outras fontes, como, por exemplo, condições econômicas 

gerais. 

Gabarito: Certo. 

 

17 - (CESPE/Contador/DPU/2016) Conforme os princípios da prudência e da 

oportunidade, os efeitos das transações e outros eventos devem ser reconhecidos nos 

períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. 

 

R: Pessoal, reconhecer os efeitos das transações e outros eventos independentemente 

do recebimento ou pagamento é característica do princípio da competência. 

Gabarito: Errado. 

 

18 - (CESPE/Contador/DPU/2016) Deve-se reconhecer um passivo caso haja uma 

obrigação futura da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação resultará 

na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. 

 

R: Errado, pois passivo é uma obrigação PRESENTE (e não futura). 

Gabarito: Errado. 
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19 - (CESPE/Contador/DPU/2016) Perdas são decréscimos nos benefícios 

econômicos durante o período contábil, portanto não são enquadradas como despesas, 

visto que despesas têm origem em atividades usuais da entidade e perdas, em 

atividades não usuais. 

 

R: Segundo o CPC 00, a definição de despesas abrange tanto as perdas quanto as 

despesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades usuais da entidade. 

Gabarito: Errado. 

 

20 - (CESPE/Contador/DPU/2016) Um imóvel arrendado poderá ser reconhecido 

como ativo contábil pela empresa arrendatária caso a entidade passe a controlar os 

benefícios econômicos esperados desse bem. 

 

R: Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados 

e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. 

Assim, não precisa ter a propriedade para ser considerado ativo, basta o controle. 

Gabarito: Certo 

 

21 - (CESPE/Contador/DPU/2016) Uma das condições para reconhecimento de 

receitas é que as despesas incorridas ou a serem incorridas, referentes à transação, 

possam ser mensuradas com confiabilidade. 

 

R: Para o CPC 00, a receita deve ser reconhecida na DRE quando resultar em aumento 

nos benefícios econômicos futuros relacionado com aumento de ativo ou com 

diminuição de passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Como a questão 

usou a expressão “despesas (...) possam ser mensuradas com confiabilidade”, a banca 

resolveu anular com o argumento de que a redação gerou ambiguidade. 

Gabarito: anulada. 

 

4.4 2015 

22 - (CESPE/FUB/Contador/2015) O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

integra o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), logo os pronunciamentos do 

CPC têm aplicabilidade imediata para todos os profissionais supervisionados pelo CFC. 

 

R: Errado. Para ter essa aplicabilidade informada pela questão, o CFC deve editar uma 

resolução aprovando uma norma específica (chamada de NBC TG – Norma 

Brasileira de Contabilidade Técnica Geral). Pessoal, cada instituição reguladora 

(exemplo: CFC, BACEN, CVM, ANEEL, etc) tem que editar uma norma específica para 
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aprovar o pronunciamento no âmbito da sua atividade reguladora. Somente após a 

edição dessa norma é que o pronunciamento passa a ter aplicabilidade no âmbito 

normativo da respectiva entidade reguladora. Entendido? 

Gabarito: Errado. 

 

23 - (CESPE/STJ/Analista/2015) Em 15/7/2015, uma empresa adquiriu, à vista, 

mercadorias para revenda no valor unitário de R$ 7,00, contemplando todos os custos 

de aquisição. Em 31/7/2015, o preço de reposição unitário das referidas mercadorias 

havia alcançado o valor de R$ 7,80, ao passo que o preço de venda unitário estimado 

da mercadoria era R$ 12,50, e o gasto estimado necessário para a concretização da 

venda era R$ 1,50 por unidade. Em uma transação sem favorecimentos, cada uma 

dessas mercadorias poderia ser trocada no mercado pelo valor de R$ 12,50 no 

último dia do mês de julho de 2015. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o próximo item, considerando os 

princípios de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Em 31/7/2015, o valor justo de cada unidade da mercadoria adquirida era R$ 11,00. 

 

R: Pessoal, quais são as palavras-chaves relacionadas ao Valor Justo? Vejamos!  

Em relação ao ativo: “Pode ser trocado em transações sem favorecimentos”; 

Em relação ao passivo: “Pode ser liquidado em transações sem favorecimento”. 

No comando da questão, temos algo parecido? SIM! Veja: “Em uma transação sem 

favorecimentos, cada uma dessas mercadorias poderia ser trocada no mercado pelo 

valor de R$ 12,50” 

Assim, a questão está errada, pois o valor justo é R$ 12,50 (e não R$ 11,00) 

Gabarito: Errado. 

 

24 - (CESPE/STJ/Analista/2015) Em 15/7/2015, uma empresa adquiriu, à vista, 

mercadorias para revenda no valor unitário de R$ 7,00, contemplando todos os custos 

de aquisição. Em 31/7/2015, o preço de reposição unitário das referidas mercadorias 

havia alcançado o valor de R$ 7,80, ao passo que o preço de venda unitário estimado 

da mercadoria era R$ 12,50, e o gasto estimado necessário para a concretização da 

venda era R$ 1,50 por unidade. Em uma transação sem favorecimentos, cada uma 

dessas mercadorias poderia ser trocada no mercado pelo valor de R$ 12,50 no 

último dia do mês de julho de 2015. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o próximo item, considerando os 

princípios de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Em 31/7/2015, o custo corrente unitário das mercadorias adquiridas era R$ 7,80. 
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R: Pessoal, quais são as palavras-chaves relacionadas ao Custo Corrente? São: “Custo 

de Reposição”; “Montantes teriam de ser pagos” e “Montantes seriam necessários”. 

No comando da questão, temos algo parecido? SIM! Veja:” Em 31/7/2015, o preço de 

reposição unitário das referidas mercadorias havia alcançado o valor de R$ 7,80” 

Portanto, questão correta, pois o custo corrente (custo de reposição) era R$ 7,80. 

Gabarito: Certo. 

 

25 - (CESPE/STJ/Analista/2015) Em 15/7/2015, uma empresa adquiriu, à vista, 

mercadorias para revenda no valor unitário de R$ 7,00, contemplando todos os custos 

de aquisição. Em 31/7/2015, o preço de reposição unitário das referidas mercadorias 

havia alcançado o valor de R$ 7,80, ao passo que o preço de venda unitário estimado 

da mercadoria era R$ 12,50, e o gasto estimado necessário para a concretização da 

venda era R$ 1,50 por unidade. Em uma transação sem favorecimentos, cada uma 

dessas mercadorias poderia ser trocada no mercado pelo valor de R$ 12,50 no 

último dia do mês de julho de 2015. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o próximo item, considerando os 

princípios de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Em atendimento ao princípio do registro pelo valor original, que indica o custo histórico 

como a base de mensuração a ser utilizada para o registro inicial dos componentes 

patrimoniais, cada unidade da mercadoria adquirida deve ser reconhecida ao preço de 

R$ 7,00. 

 

R: E aí pessoal, pegaram “o fio da meada”? A palavra-chave relacionada ao Custo 

Histórico é “Montantes pagos/data da aquisição”, correto? Na data da aquisição 

(15/07/15) o montante pago por unidade foi R$ 7,00. 

Gabarito: Correto. 

 

4.5 2014 

26 - (CESPE/CD/Analista/2014) Julgue os itens a seguir, relativos aos fundamentos 

de contabilidade aplicados à contabilidade empresarial.  

O patrimônio líquido de uma empresa corresponde ao interesse residual nos ativos da 

entidade depois de deduzidos os passivos, que são as obrigações passadas, cuja 

liquidação se espera resulte na saída de recursos capazes de gerar benefícios 

econômicos. 

 

R: Passivo é uma obrigação presente (e não passada) da entidade, derivada de 

eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos 

capazes de gerar benefícios econômicos para a entidade. 

Gabarito: Errado. 
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27 - (CESPE/Analista Contábil/MEC/2014) De acordo com a estrutura conceitual 

para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro, a definição de patrimônio 

líquido corresponde à equação fundamental do patrimônio, ou seja, representa o valor 

das contas patrimoniais devedoras, deduzidos os valores das contas patrimoniais 

credoras. 

 

R: Para o CPC 00, Patrimônio Líquido é o interesse residual nos ativos da entidade 

depois de deduzidos todos os seus passivos. 

Gabarito: Errado. 

 

28 - (CESPE/Antaq/Analista/2014) O conjunto de relatórios contábil-financeiros 

elaborados de acordo com a estrutura conceitual é adequado e suficiente para o 

atendimento a todas as informações de que os usuários externos necessitem.  

 

R: Segundo o CPC 00, as demonstrações não atendem e não podem atender a 

todas as informações de que investidores, credores por empréstimo e outros 

credores, existentes e em potencial, necessitam. Esses usuários precisam considerar 

informação pertinente de outras fontes, como, por exemplo, condições econômicas 

gerais e expectativas, eventos políticos e clima político, e perspectivas e panorama para 

a indústria e para a entidade. 

Gabarito: Errado. 

 

4.6 2013 

29 - (CESPE/TCE-RO/Contador/2013) No caso de conflito entre a estrutura 

conceitual e um pronunciamento técnico do CPC, o disposto na estrutura conceitual 

deve ter prevalência sobre as exigências do pronunciamento técnico.  

 

R: Errado, né pessoal!? Nesses casos de conflito, as exigências da norma, da 

interpretação ou do comunicado técnico específicos devem prevalecer sobre a 

Estrutura Conceitual. 

Gabarito: Errado.  

 

30 – (CESPE/TRE-MS/2013/Adaptada) Julgue o item de acordo com o 

pronunciamento conceitual básico (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Os 

relatórios contábil-financeiros de propósito geral devem ser elaborados para se chegar 

ao valor da entidade que reporta a informação.  
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R: Conforme estamos estudando, as DCs não são elaboradas para se chegar ao 

valor da entidade; a rigor, fornecem informação para auxiliar investidores a 

estimarem o valor da entidade que reporta a informação.  

Gabarito: Errado. 

 

31 - (CESPE/TRE-MS/Técnico/2013) De acordo com o pronunciamento conceitual 

básico (R1), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, as características qualitativas 

fundamentais da informação contábil-financeira útil são 

a) confiabilidade e representação fidedigna.  

b) confiabilidade e tempestividade.  

c) relevância e confiabilidade.  

d) relevância e representação fidedigna.  

e) comparabilidade e confiabilidade.  

 

R: E aí pessoal, qual é o gabarito? Características qualitativas fundamentais são 2: 

relevância e representação fidedigna. Destaco que “confiabilidade” não é mais 

característica qualitativa; passou a ser aspecto da “representação fidedigna”. 

Gabarito: letra D 

 

32 - (CESPE/AFT/2013) Em relação ao patrimônio, julgue o item subsequente. 

 

Créditos incobráveis e estoques de medicamentos vencidos não representam ativos. 

 

R: E aí pessoal, certo ou errado? Certo! Ativo é um recurso controlado pela entidade do 

qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para entidade. Créditos 

incobráveis e medicamentos vencidos não possuem a capacidade de gerar 

benefícios econômicos. 

Gabarito: Certo. 

 

33 - (CESPE/Secretário Executivo/FUB/2013) A consistência é uma prática que 

tem auxiliado a contabilidade a alcançar a comparabilidade, que representa uma das 

características qualitativas recomendadas para a melhoria da utilidade da informação 

contábil. 

 

R: Consistência, embora esteja relacionada com a comparabilidade, não significa o 
mesmo. Comparabilidade é o objetivo; a consistência auxilia a alcançar esse objetivo. 
 

Gabarito: Certo. 
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34 - (CESPE/TCE – RO/2013) De acordo com a Lei 6.404/1976 e com os 

pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue os itens a seguir. 

É denominado passivo o componente patrimonial que constitui uma obrigação presente 

da entidade, derivada de eventos passados. Espera-se que a liquidação dessa obrigação 

resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos 

futuros. 

 

R: O item 4.4(b) do CPC 00 (R1) leciona que Passivo é uma obrigação presente da 

entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte 

em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos para a entidade. 

Gabarito: Certo. 

 

35 - (CESPE/TCE – RO/Contador/2013) As demonstrações contábeis devem ser 

elaboradas para atender os interesses de investidores atuais e de investidores em 

potencial, bem como as necessidades de credores por empréstimos e de outros 

credores, os quais utilizarão a informação contábil para decidir se devem ou não 

fornecer recursos para financiar a entidade que divulga essas demonstrações. 

 

R: Nos termos do CPC 00, o objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito 

geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que 

reporta essa informação (reporting entity) que sejam úteis a investidores existentes 

e em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da 

tomada decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Essas 

decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em instrumentos 

patrimoniais e em instrumentos de dívida, e a oferecer ou disponibilizar empréstimos 

ou outras formas de crédito. 

Gabarito: Certo. 

 

36 – (CESPE/Secretário Executivo/FUB/2013) A propriedade é uma característica 

indispensável para que um elemento patrimonial com potencialidade de gerar benefícios 

econômicos futuros para uma entidade seja considerado um ativo pela contabilidade. 

 

R: Segundo o CPC 00, ao determinar a existência do ativo, o direito de propriedade 

não é essencial (basta o controle do ativo). 

Gabarito: Errado. 

 

37 - (CESPE/TCE – RO/Contador/2013) Com relação à estrutura conceitual do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item a seguir. A contabilização 

de uma operação de venda com compromisso de recompra como se fosse um 



Rodada de Simulados  
Contabilidade p/ Auditor Fiscal - ICMS RS 
Rodada 00 | CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual 
Prof. Marco Diniz 

Página 39 de 43 | www.ricardoalexandre.com.br 

empréstimo obtido pelo vendedor em que o bem objeto da transação é uma espécie de 

garantia da operação configura uma aplicação do princípio da essência econômica sobre 

a forma jurídica. 

 

R: Estudamos que uma das características do Ativo é ser um recurso controlado. Assim, 

a entidade não precisa ter a propriedade para ser considerado um Ativo, basta o 

controle. Isso nada mais é do que a aplicação da “essência sobre a forma”. A presente 

questão traz justamente um exemplo de controle sem propriedade (exemplo da 

aplicação da essência sobre a forma). 

Gabarito: Certo.  

 

38 - (CESPE/TCE – RO/Contador/2013) O direito de propriedade é condição 

essencial para que seja configurada a existência de um ativo, o qual surge sempre em 

decorrência de um direito legal. 

 

R: Estudamos que uma das características do Ativo é ser um recurso controlado. Assim, 

a entidade não precisa ter a propriedade para ser considerado um Ativo, basta o 

controle.  

Gabarito: Errado. 

 

4.7 2012 

39 - (CESPE/TRE-RJ/Analista/2012) A estrutura conceitual estabelecida pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis não constitui uma norma propriamente dita nem 

define normas ou procedimentos de qualquer espécie.  

 

R: A Estrutura Conceitual não é uma norma propriamente dita e, portanto, não 

define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de 

mensuração ou divulgação. 

Gabarito: Certo. 

 

40 - (CESPE/MPE-PI/Analista/2012) A possibilidade de ocorrência de um evento 

futuro que afete negativamente o patrimônio de uma entidade deve ser registrado como 

um passivo dessa entidade. 

 

R: Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado. Logo, a possibilidade 

de ocorrência de um evento futuro que afete negativamente o patrimônio de uma 

entidade não deve ser registrado como um passivo dessa entidade, pois não 

representa uma obrigação presente. 
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Gabarito: Errado. 

 

41 - (CESPE/MPE-PI/Analista/2012) A aplicação da orientação de prevalência da 

essência sobre a forma implica analisar se a natureza administrativa dos eventos a 

contabilizar está devidamente representada pelo instrumento formal. 

 

R: Errado! Para o CPC 00, a aplicação da orientação de prevalência da essência sobre a 

forma implica analisar a real natureza dos eventos a contabilizar (sua essência) 

independentemente do instrumento formal adotado. 

Gabarito: Errado. 

 

4.8 2011 

42 – (CESPE/Correios/Contador/2011) A fim de viabilizar a compreensão das 

demonstrações pelo gestor e demais usuários da informação contábil, deve-se evitar  

ou mesmo excluir, das demonstrações contábeis, as informações de elevada 

complexidade.  

 

R: A exclusão do relatório de informações sobre fenômenos complexos não é 

admitida, por torná-los distorcidos.  

Gabarito: Errado. 

 

43 - (CESPE/SESA-ES/Especialista/2011) Receitas são definidas como aumentos 

nos benefícios econômicos, durante o período contábil, que resultem em aumento do 

patrimônio líquido, sob a forma de entrada de recursos provenientes de aumento de 

ativos ou de diminuição de passivos ou, ainda, de aporte dos proprietários da empresa. 

 

R: O erro da questão está no final, pois o aporte dos proprietários da empresa não 

representa receita. O fundamento está na seguinte passagem do CPC 00: “e que não 

estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos 

patrimoniais”.  

Gabarito: Errado. 

 

44 - (CESPE/SESA-ES/Especialista/2011) Ao avaliar se um item se enquadra na 

definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, o contador deve considerar a essência, 

em detrimento da forma. 
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R: Segundo a Estrutura Conceitual, para que a informação represente adequadamente 

as transações e outros eventos que ela se propõe a representar, é necessário que essas 

transações e eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua 

substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal. 

Gabarito: Certo. 

 

45 - (CESPE/SESA-ES/Especialista/2011) Conforme a estrutura conceitual da 

contabilidade adotada no Brasil, as definições de receitas e despesas identificam os seus 

aspectos essenciais, mas não especificam os critérios que precisam ser satisfeitos para 

que sejam reconhecidas na demonstração do resultado. 

 

R: Segundo o CPC 00, as definições de receitas e despesas identificam os seus 

aspectos essenciais, mas não especificam os critérios que precisam ser satisfeitos 

para que sejam reconhecidas na demonstração do resultado. 

Gabarito: Certo. 

 

46 - (CESPE/SEDUC-AM/Contador/2011) De acordo com a nova estrutura 

conceitual da contabilidade, as empresas devem restringir o reconhecimento da receita 

aos itens que apresentem grau suficiente de certeza em relação à sua ocorrência e que 

possam ser determinados em bases confiáveis. 

 

R: Segundo a Estrutura Conceitual, a receita deve ser reconhecida na demonstração 

do resultado quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros 

relacionado com aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser 

mensurado com confiabilidade. 

Gabarito: Certo. 

 

47 - (CESPE/SEDUC-AM/Contador/2011) Segundo o conceito financeiro de capital, 

o capital de uma empresa é representado pela sua situação patrimonial líquida. 

 

R: De acordo com o conceito de capital financeiro, tal como o dinheiro investido ou 

o seu poder de compra investido, o capital é sinônimo de ativos líquidos ou 

patrimônio líquido da entidade. 

Gabarito: Correto. 

 

48 - (CESPE/SEDUC-AM/Contador/2011) De acordo com o conceito físico de 

capital, capital é a capacidade produtiva fundamentada, por exemplo, nas unidades de 

produtos finalizadas diariamente. 
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R: Segundo o conceito de capital físico, tal como capacidade operacional, o capital é 

considerado como a capacidade produtiva da entidade baseada, por exemplo, nas 

unidades de produção diária. 

Gabarito: Certo. 

 

4.9 2010 

49 - (CESPE/STM/Técnico/2010) Para se reconhecer um passivo na estrutura 

patrimonial de uma empresa, deve-se atender a requisitos específicos. Assim, um 

passivo será reconhecido quando for provável que uma saída de recursos envolvendo 

benefícios econômicos seja exigida em liquidação de uma obrigação presente e quando 

o valor pelo qual essa liquidação ocorrerá puder ser determinado em bases confiáveis. 

 

R: Conforme o CPC 00, um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando 

for provável que uma saída de recursos detentores de benefícios econômicos seja 

exigida em liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se 

dará puder ser mensurado com confiabilidade. 

Gabarito: Certo. 

 

50 - (CESPE/STM/Contador/2010) Todos os itens relevantes ao patrimônio da 

entidade são apresentados em suas demonstrações contábeis. 

 

R: Nem todos os itens relevantes ao patrimônio da entidade são apresentados em suas 

demonstrações contábeis. Existem informações relevantes presentes em notas 

explicativas às demonstrações contábeis. 

Gabarito: Errado. 
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5 Gabarito 
 

1. B 2. E 3. Errado 4. Certo 5. Certo  

6. Errado 7. Certo 8. Certo 9. Errado 10. Errado  

11. Errado 12. Errado 13. Certo 14. Errado 15. Errado  

16. Certo 17. Errado 18. Errado 19. Errado 20. Certo  

21. Anulada 22. Errado 23. Errado 24. Certo 25. Certo  

26. Errado 27. Errado 28. Errado 29. Errado 30. Errado  

31. D 32. Certo 33. Certo 34. Certo 35. Certo  

36. Errado 37. Certo 38. Errado 39. Certo 40. Errado  

41. Errado 42. Errado 43. Errado 44. Certo 45. Certo  

46. Certo 47. Certo 48. Certo 49. Certo 50. Errado  

 

 

 

 

 

 

 


