
  

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO 

CARGO 3: ANALISTA – ÁREA: CONTABILIDADE E FINANÇAS 

PROVA DISCURSIVA 
Aplicação: 28/2/2016 

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO 
 
 
 O valor recuperável é o maior quando se compara o valor justo líquido de despesa de venda com o valor 
de uso do ativo. Nesse caso, o valor justo é de R$ 180.000 e o de uso é R$ 170.000; assim, o valor recuperável é 
R$ 180.000. (Determinação constante do Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC) 01 que esclarece a 
necessidade de identificação do valor recuperável periodicamente ou sempre que houver indícios de que o valor 
contábil dos bens é superior ao valor de uso ou mercado). 
 
 O valor contábil da máquina é o custo histórico menos a depreciação acumulada, ou seja, R$ 194.000, 
obtidos da subtração do valor da máquina, que é de R$ 240.000, pela depreciação acumulada, R$ 46.000, 
calculada pelo valor mensal da máquina multiplicado por 23 meses (período equivalente a 1.º/2/2014 a 
31/12/2015). Assim, o candidato deverá apresentar a seguinte comparação:  
 
máquina................................R$ 240.000 
depreciação acumulada........R$ (46.000) = (240.000/120 m = 2.000, × 23 meses) 
valor contábil.........................R$ 194.000 
 
valor recuperável...................R$ 180.000 
  
Nesse caso, existe uma diferença de R$ 14.000, pois o valor contábil é superior ao valor recuperável. 
 
 Um lançamento contábil será realizado com o registro na conta perda por desvalorização de ativo (ou 
máquina), a débito, e um registro na conta provisão para perda com desvalorização de ativo (ou máquina), a 
crédito, no valor de R$ 14.000, conforme apresentação a seguir: 
D – perda por desvalorização de ativo (ou máquina) 
C – provisão para perda com desvalorização de ativo (ou máquina).....R$ 14.000 
 
 O ativo não circulante imobilizado é composto pelas contas máquina, depreciação acumulada, provisão 
para perda com desvalorização, com registros de R$ 240.000, R$ 46.000 e R$ 14.000, respectivamente, 
conforme se segue: 
 
ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO 
 máquina.............................................................R$ 240.000 
 (−) depreciação acumulada................................R$ 46.000 
 (−) provisão para perda com desvalorização....R$ 14.000 
 
 
 


