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PADRÃO DE RESPOSTA
Questão 1
São válidas as respostas a seguir, de acordo com as Normas do Conselho Federal de Contabilidade – NBC TG (R3) –
Ativo Imobilizado.
16. O custo de um item do ativo imobilizado compreende:
a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e tributos não recuperáveis sobre a compra, depois de
deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;
b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessários para que ele funcione da forma
pretendida pela administração (quaisquer um daqueles citados no tópico 31);
c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local (sítio) no qual este está
localizado (tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de
usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período).
17. Exemplos de custos diretamente atribuíveis são:
a) custos de benefícios aos empregados (tal como definidos na NBC TSP 25, “Benefícios a Empregados”) decorrentes
diretamente da construção ou da aquisição de item do ativo imobilizado;
b) custos de preparação do local;
c) custos de frete e de manuseio (para recebimento e instalação);
d) custos de instalação e montagem;
e) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após dedução das receitas líquidas provenientes da
venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo nesse local e condição (tais como amostras produzidas quando se
testa o equipamento); e
f) honorários profissionais.
Não valem como resposta
Item 19. Exemplos que não são custos de um item do ativo imobilizado:
a) custos de abertura de nova instalação;
b) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e atividades promocionais);
c) custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes (incluindo custos de treinamento); e
d) custos administrativos e outros custos indiretos.
Fonte: Normas do Conselho Federal de Contabilidade – NBC TG (R3) – Ativo Imobilizado.
Questão 2
Todos os seguintes fatores são considerados na determinação da vida útil de um ativo:
1 uso esperado do ativo (o uso é avaliado com base na capacidade ou produção física esperadas do ativo);
2 desgaste físico esperado, o qual depende de fatores operacionais;
3 número de turnos durante os quais o ativo é usado;
4 programa de reparos e manutenção, bem como o cuidado e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso;
5 obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção;
6 limites legais ou semelhantes no uso do ativo;
7 datas de término dos contratos de arrendamento mercantil relativos ao ativo.

Questão 3
A

O valor contábil da máquina é o custo histórico menos a depreciação acumulada. Assim, o candidato deverá
apresentar a seguinte comparação:
Máquinas...............................R$ 360.000,00
Depreciação acumulada........R$ (90.000,00)
Valor contábil........................R$ 250.000,00
Cálculos: (10 anos de vida representam 10% ao ano (logo R$ 18.000,00, relativos a proporcionalidade de 20X7, mais
R$ 36.000,00 relativos a 20X8 e outros R$ 36.000,00 do ano de 20X9, totalizando R$ 90.000,00).

Questão 4
B

Valor recuperável: R$ 235.000,00
Justificativa: Item 6 da Norma (definições) – 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 na venda é de R$ 200.000,00
e o de uso é R$ 235.000,00, assim, o valor recuperável é R$ 235.000,00.

Questão 5
C ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO
Máquina.......................................R$ 360.000,00
(-) Depreciação Acumulada.........R$ 90.000,00
(-) Provisão para Perda
Com Desvalorização.................R$ 15.000,00
Informação adicional (não necessária para resposta, apenas para esclarecimento)
Método do custo
30. Após o reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo menos qualquer
depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas (NBC TG 01). No caso em questão é a diferença entre
250.000,00 e 235.000,00.
Divulgação
73. As demonstrações contábeis devem divulgar, para cada classe de ativo imobilizado:
a)

os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto;

b)

os métodos de depreciação utilizados;

c)

as vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas;

d)

o valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as perdas por redução ao valor recuperável acumuladas) no
início e no final do período.

