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Apresentação
Olá, querido(a) aluno(a), seja bem-vindo(a) ao curso de Contabilidade Geral e Avançada
em questões focado na banca Centro de Seleção e de Promoção de Eventos – Cespe. Como
forma de ampliar o seu conhecimento, iremos também trazer os comentários de questões de
Análise das Demonstrações Contábeis e Contabilidade de Custos. É um curso completo de
Contabilidade.
Para diferenciar você dos demais candidatos, iremos trazer um resumo dos principais
pontos que o Cespe cobra, facilitando a resolução das questões e as suas revisões.
Agora, deixem eu me apresentar, meu nome é Feliphe Araújo, sou graduado em Ciências
Contábeis pela Universidade Federal do Piauí e pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera. Atualmente ocupo o cargo de Auditor-Fiscal da SEFAZ-PI, tendo sido
nomeado em 1º lugar.
Iniciei minha carreira na Receita Federal em 2010, ocupando o cargo de Analista Tributário. Em 2014, após ter sido aprovado em 9º lugar, passei a exercer as minhas atribuições no
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB). Além disto, sou professor de
Contabilidade Geral e Avançada do Exponencial Concursos.
Confira o depoimento que fiz sobre as minhas aprovações em concursos: encurtador.com.
br/DFSV6
Concursos em que fui aprovado:
• Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (2009/2010) – 23 anos;
• 2º lugar – Auditor-fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
(2014);
• 9º lugar – Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (2014);
• 2º lugar – Auditor-fiscal da Fazenda do Estado do Piauí (2015).
Com a experiência adquirida nas aprovações que acabei de mencionar, quero ajudá-lo a
enfrentar as provas de Contabilidade do Cespe, transmitindo a você os conhecimentos e macetes necessários para a sua aprovação.
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O nosso curso é totalmente direcionado para os concursos da banca Cespe, pois tomei
como base o conteúdo solicitado pela banca nos concursos recentes (2019 e 2020) para as
provas de Contabilidade Geral e Avançada e Análise das Demonstrações Contábeis.
Este curso é direcionado para aqueles alunos que já possuem um conhecimento adequado da parte teórica da disciplina de Contabilidade, e somente deseja se exercitar em questões
já cobradas pela banca. Se você for um aluno novato, recomendamos algum dos nossos cursos de teoria e questões comentadas. Veja nossos cursos aqui.
Para ser aprovado, o candidato precisa conhecer como a banca costuma cobrar os assuntos e como ela os aborda nas suas provas. Para isso, você tem que treinar muito, fazendo
questões de concursos anteriores.
Por isso, iremos comentar mais de 1.000 exercícios da banca CESPE nos formatos múltipla escolha (a, b, c, d, e) e/ou em forma de assertivas, esgotando todas as questões de Contabilidade Geral e Avançada recentes desta banca (anos de 2016 a 2020), incluindo a parte de
Análise das Demonstrações Contábeis, para uma melhor absorção do conteúdo e para você
conhecer como a banca aborda os assuntos em suas provas de Contabilidade. Não deixaremos de comentar questões anteriores a 2016 e que sejam importantes.
Comentarei também todas as questões dos mais recentes concursos aplicados pela banca CESPE (SEFAZ-DF, SEFAZ-AL, TJ-PA, TCU, SEFAZ-RS, TCE-PA, TCE-PR, TCE-SC, TRE-PE
etc.).
O objetivo deste curso é treiná-los para acertar o número de questões necessários para
sua aprovação. E quero mais: que você possa consolidar seus conhecimentos nesta disciplina para gabaritar as provas da Cespe, melhorando sua classificação, diferenciando-se dos
outros candidatos.
A nossa metodologia de ensino tem como meta acelerar os seus estudos de forma clara e
objetiva. Por isso, em muitas questões, vou ensinar um método de resolução detalhado (para
quem tem mais dificuldade na disciplina) e um método de turbo de resolução para o dia da
prova (para aqueles que já estejam mais familiarizado com a disciplina).
Leia esta aula demonstrativa e conheça a metodologia adotada.
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Refaça todos os exercícios que errar ao término da aula e antes do início da próxima aula.
Com esta dica, você não vai mais cair nas pegadinhas da banca CESPE e vai gabaritar a prova
de Contabilidade Geral e Avançada, incluindo a parte de Análise das Demonstrações Contábeis.

Raio-X dos Assuntos mais Cobrados
Para traçar o perfil da banca examinadora, fizemos a análise de várias provas de concursos recentes organizados pelo CESPE referente às provas de Contabilidade Geral, Avançada e
Análise de Balanços dos anos de 2016 a 2020, com o objetivo de ajudar na orientação de seu
estudo. Não fizemos a análise de Contabilidade de Custos.
A análise foi realizada considerando questões de múltipla escolha e de Certo ou Errado.
Observa-se no quadro abaixo que a banca gosta muito das questões de Análise das Demonstrações Contábeis, Operações com Mercadorias, Estrutura Conceitual, DFC e Balanço
Patrimonial. Então, vamos ter muita atenção nesses cinco assuntos, pois eles são de extrema
importância e provavelmente estarão na sua prova.
Além dos assuntos acima, a CESPE gosta de cobrar com frequência os seguintes tópicos:
Investimentos, Demonstração do Resultado do Exercício, Patrimônio Líquido (incluindo todas
as suas contas), Classificação de Contas, Escrituração Contábil e Fatos Contábeis.
ASSUNTO

Questões

Percentual

Análise das Demonstrações Contábeis

62

12,7%

Estoques (CPC 16) e Operações com mercadorias

38

7,8%

Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade (CPC 00)

32

6,6%

Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)

28

5,7%

Balanço Patrimonial (inclui Ativo, Passivo e PL)

24

4,9%

Escrituração Contábil e Fatos Contábeis

22

4,5%

Investimentos (Custo, MEP, Goodwill)

22

4,5%

Demonstração do resultado do Exercício (DRE)

21

4,3%

Patrimônio Líquido (Incluindo contas do PL)

19

3,9%

Contas e Teoria das Contas

16

3,3%

CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos

12

2,5%

Aspectos Iniciais da Contabilidade (Conceito, Objeto etc)

11

2,3%

Balancete de Verificação

11

2,3%

Instrumentos financeiros

11

2,3%
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Lei n. 6.404/76 e suas alterações

10

2,1%

CPC 12 – Ajuste a Valor Presente

10

2,1%

CPC 25 – Provisões, Passivos e ativos contingentes

10

2,1%

Ativos Intangíveis (CPC 04)

9

1,8%

Passivo (inclui Duplicatas Descontadas, Empréstimos e
Financiamentos e Debêntures)

8

1,6%

CPC 46 – Valor Justo*

8

1,6%

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

8

1,6%

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
– DMPL

7

1,4%

Demonstração do Resultado Abrangente (DRA)

7

1,4%

Demonstrações Contábeis – CPC 26

7

1,4%

Equação Fundamental do Patrimônio

6

1,2%

Ativo imobilizado

6

1,2%

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA

5

1,0%

Dividendos

5

1,0%

Depreciação, Amortização e Exaustão

5

1,0%

Notas Explicativas

5

1,0%

Arrendamento mercantil

5

1,0%

Receitas e Despesas Antecipadas

5

1,0%

Regimes Contábeis (competência, caixa e misto)

4

0,8%

Combinação de negócios, fusão, incorporação e cisão*

4

0,8%

Princípios Contábeis

4

0,8%

EPCLD

3

0,6%

Demonstração Contábil Consolidada*

3

0,6%

Folha de Pagamentos

3

0,6%

Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio em investimentos no exterior

2

0,4%

CPC 23 – Políticas Contábeis*

2

0,4%

CPC 29 – Ativos Biológicos*

2

0,4%

CPC 07 – Subvenção e Assistência Governamentais

1

0,2%

Baixa e Alienação de Ativos

1

0,2%

Ciclo Contábil

1

0,2%

CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente

1

0,2%

Questões diversas

1

0,2%

Total de Questões

487

100%
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* Assuntos cobrados em concursos específicos.

1. Estrutura do Curso
Aula

Conteúdo

1

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25). Duplicatas
Descontadas.

2

Aspectos Iniciais da Contabilidade. Contas: Teoria e Classificação. Escrituração Contábil: Conceitos e Métodos. Fatos Contábeis e Respectivas Variações
Patrimoniais.

3

Regimes Contábeis. Estimativa para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa (EPCLD). Receitas e Despesas Antecipadas. Ativo Imobilizado (CPC 27).
Depreciação, Amortização e Exaustão. Instrumentos Financeiros. Alienação e
Baixa de Ativos. Balancete de Verificação.

4

Ativo Intangível. CPC 16 – Estoques. Teste de Recuperabilidade. Ajuste a Valor
Presente (CPC 12).

5

Demonstrações Contábeis. Balanço Patrimonial. Custos de Transação (CPC
08). Empréstimos e Financiamentos. Debêntures.

6

Operações com Mercadorias. Sistemas de Inventário. Demonstração do
Resultado do Exercício – DRE. Demonstração do Resultado Abrangente (DRA).

7

Custos de Transação (CPC 08). Patrimônio Líquido. Reservas; Dividendos.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL. Subvenção e
Assistência Governamentais (CPC 07). Ativo Não Circulante Mantido para
Venda (CPC 31). Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA).

8

Participações Societárias Permanentes. Método de Equivalência Patrimonial.
Propriedade para Investimento (CPC 28). Arrendamentos (CPC 06).

9

Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC (CPC 03). Demonstração do Valor
Adicionado – DVA (CPC 09).

10

Estrutura Conceitual – CPC 00.

11

Análise das Demonstrações Contábeis.

12

Demonstrações Consolidadas e Reestruturação Societária.

13

Efeitos da Taxa de Câmbio e Conversão das Demonstrações Contábeis (CPC
02). CPC 46 – Mensuração a Valor Justo. Políticas Contábeis, Mudanças de
Estimativas e Retificação de Erro (CPC 23). Outros Assuntos.

14

Contabilidade de Custos.

*Confira o cronograma com as datas de disponibilização das aulas no site do Gran Cursos,
na página do curso.
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Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos, estaremos à disposição no Fórum. Não deixe de
nos procurar, tirando suas dúvidas, e nos ajudando a aprimorar o nosso curso.
Siga o Professor Feliphe Araújo nas redes sociais e tenha acesso a dicas de Contabilidade
e de concursos:
Facebook: https://www.facebook.com/professorfeliphearaujo/
Instagram: @feliphearaujoprofessor
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKx9aiOXSGhZdXikaIzDEnQ
Conte conosco e Firmeza nos Estudo (FÉ)!
Vamos começar a nossa aula!
Abraço.
Feliphe Araújo

2. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25)
Resumo deste assunto por meio de tabelas e esquematizações:
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Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.

1. Constituição da Provisão:
D – Despesa com Provisão (Resultado)
C – Provisão (Passivo)
2. Reversão de Provisão:
D – Provisão (Passivo)
C – Reversão de provisão (Receita --> Resultado)
Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência
será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não
totalmente sob controle da entidade.
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Portanto, temos a seguinte conclusão:

Diferenças entre Reservas para contingências e Provisões para contingências:
• Reserva para contingências: a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da
administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade
de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada
provável, cujo valor possa ser estimado (Lei das S/A, art. 195). Reserva de Contingências: conta do Patrimônio Líquido. Reserva de Contingências: refere-se a eventos futuros;
• Provisões para contingências: tem por finalidade dar cobertura a perdas ou despesas,
cujo fato gerador já ocorreu, mas não houve, ainda, o correspondente desembolso ou
perda. Em atenção ao regime de competência, esse fato precisa ser contabilizado, mediante constituição de uma provisão. Exemplos: indenizações contratuais, contingências fiscais ou trabalhistas etc.
Provisões para Contingências: É uma obrigação presente da empresa classificada no passivo.
Provisões para Contingências: refere-se a eventos passados.
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Questão 1

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-PA/2020) De acordo com o Pronunciamento

Técnico CPC 25 — Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes —, o procedimento
contábil a ser adotado em relação ao reconhecimento contábil de ativos contingentes é
a) reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial somente quando for provável a entrada de benefícios econômicos futuros para a empresa que detém o seu controle.
b) reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial somente quando a entrada de benefícios econômicos futuros se tornar praticamente certa, ocasião em que o referido ativo deixa
de ser considerado contingente.
c) não reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial, mas divulgá-lo em notas explicativas quando for possível que esse ativo venha a gerar benefícios econômicos futuros para
a empresa que detém o seu controle.
d) reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial sempre que houver alguma possibilidade de esse ativo gerar benefícios econômicos futuros para a empresa que detém o seu
controle.
e) não reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial e somente divulgá-lo em notas
explicativas quando a entrada de benefícios econômicos se tornar praticamente certa.

Letra b.
a) Errada. Quando a entrada de benefícios econômicos futuros for provável, não reconhece o
ativo contingente, mas apenas divulgamos em nota explicativa.
b) Certa. Quando a entrada de benefícios econômicos futuros for praticamente certa, tem-se
um na verdade um ativo que é reconhecido, e não mais um ativo contingente. Além disso, divulga-se o ativo em nota explicativa.
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c) Errada. Quando a entrada de benefícios econômicos futuros for possível, não reconhece
nem divulga em notas explicativas o ativo contingente.
d) Errada. Somente irá se reconhecer o ativo contingente (e ele se tornará ativo), quando a
entrada de benefícios econômicos futuros for praticamente certa.
e) Errada. Nesse caso deve-se reconhecer o ativo, conforme explicado na letra B.
Segue um esquema dos ativos contingentes:

Julgue os itens a seguir, com base no Pronunciamento Técnico CPC 25, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.
Questão 2

(CESPE/ANALISTA GRS/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/SLU-DF/2019) A possibilidade

de perda em ação judicial trabalhista, mesmo que mensurada confiavelmente como remota,
deve ser reconhecida, por ser resultado de eventos passados e constituir obrigação presente
que demandará sacrifício de recursos que possam trazer benefícios econômicos futuros.

Errado.
As obrigações remotas são passivos contingentes que não devem ser reconhecidos nem divulgados.
Acerca das contas e dos grupos patrimoniais de empresas comerciais, julgue o seguinte item.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

12 de 68

CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA

Provisões, Passivos e Ativos Contingentes (CPC/25), Duplicatas Descontadas
Feliphe Araújo

Questão 3

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/CONTABILIDADE/TJ-AM/2019) O reconheci-

mento de provisões no passivo ocorre quando a entidade possui obrigações com terceiros
classificadas como prováveis, possíveis ou remotas.

Errado.
As provisões são reconhecidas no passivo somente quando for provável a saída de recursos.
Quando a probabilidade for possível ou remota teremos um passivo contingente, o qual não é
registrado.

Questão 4

(CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCM-BA/2018) Segundo o CPC 25,

um passivo deve ser reconhecido quando a sua ocorrência for provável, isto é, quando a probabilidade de sua ocorrência for
a) igual a 20%.
b) superior a 20% e inferior a 30%.
c) superior a 30% e inferior a 40%.
d) superior a 40% e inferior a 50%.
e) superior a 50%.

Letra e.
Conforme o CPC 25 – Provisões e passivos contingentes:
[...] Para a finalidade deste Pronunciamento Técnico, uma saída de recursos ou outro evento é considerado como provável se o evento for mais provável que sim do que não de ocorrer, isto é, se a
probabilidade de que o evento ocorrerá for maior do que a probabilidade de isso não acontecer.

De tal modo, para que a probabilidade de ocorrer supere a de não ocorrer, ela precisará ser
maior do que 50%.
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Questão 5

(CESPE/TÉCNICO TRIBUTÁRIO/SEFAZ-RS/2018) Um técnico tributário, ao ana-

lisar ações judiciais nas quais a empresa XYZ S.A. figura como ré, identificou um processo decorrente de uma autuação fiscal no valor total de R$ 1.000.000 e cujo julgamento final estava
próximo. Considerando que a perda do processo pela XYZ S.A. era provável, os advogados da
empresa e peritos independentes estimaram quatro cenários de probabilidades de desembolsos futuros, como mostra o quadro seguinte.

Nesse caso, a empresa XYZ S.A. deverá reconhecer uma provisão de
a) R$ 300.000.
b) R$ 500.000.
c) R$ 705.000.
d) R$ 800.000.
e) R$ 1.000.000.

Letra d.
Vejam que, dos cenários traçados, o mais provável de acontecer é a hipótese 2, com 70% de
chance. Neste cenário, a empresa estaria obrigada ao pagamento de indenização no montante de R$ 800.000,00. Sendo assim, frente à análise, a empresa deve contabilizar uma Provisão
no montante de R$ 800.000,00.
Provisão = 800.000 (Gabarito D)
Observem que nesta questão o somatório das probabilidades é de 100%.
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(CEBRASPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT-CE/2018) Uma companhia enfrenta

Questão 6

quatro processos judiciais que, se perdidos, gerarão obrigações de pagamento. Para estipular
a soma a ser resguardada para garantir o cumprimento dessas obrigações legais no caso de
perda judicial, a companhia cotejou os valores das ações com suas chances de perda, conforme mostra a tabela a seguir.

Considerando-se essa situação hipotética e as normas contábeis vigentes relativas a provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, é correto afirmar que a empresa deverá
provisionar o montante de
a) R$ 450.000.
b) R$ 650.000.
c) R$ 100.000.
d) R$ 800.000.

Letra a.
Conforme o CPC 25 – Provisões e passivos contingentes:
[...] Para a finalidade deste Pronunciamento Técnico, uma saída de recursos ou outro evento é
considerado como provável se o evento for mais provável que sim do que não de ocorrer, isto é, se
a probabilidade de que o evento ocorrerá for maior do que a probabilidade de isso não acontecer.

Assim, vamos reconhecer no passivo as provisões prováveis (acima de 50%).
Calculemos:
Processo 2: 350.000
Processo 4: 100.000
Provisões: 450.000
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A empresa X, ré nos processos trabalhistas A, B e C, que discutem a mesma matéria, mas
correm em varas trabalhistas distintas, será provavelmente condenada a pagar as indenizações reclamadas. A tabela a seguir refere-se aos processos trabalhistas desfavoráveis à
empresa X
Processos

Desembolso (em R$ mil)

Probabilidade de ocorrência

A

150

75%

B

90

55%

C

20

85%

Com referência à tabela precedente, julgue o item seguinte.
Questão 7

(CESPE/ANALISTA PORTUÁRIO II/EMAP/2018)

Na situação hipotética apresentada, o montante de provisão a ser reconhecido é de R$
260.000.

Errado.
Quando a probabilidade de perda for maior que 50%, a provisão deve ser reconhecida. Assim,
com base na norma, o correto seria calcular da seguinte maneira:
Provisão = 150.000 + 90.000 + 20.000 = R$ 260.000,00
O gabarito estaria correto, porém, a questão foi considerada errada.
O examinador utilizou o item 39 do CPC 25, que trata das provisões:
39. As incertezas que rodeiam o valor a ser reconhecido como provisão são tratadas por vários
meios de acordo com as circunstâncias. Quando a provisão a ser mensurada envolve uma grande
população de itens, a obrigação deve ser estimada ponderando-se todos os possíveis desfechos
pelas suas probabilidades associadas. O nome para esse método estatístico de estimativa é “valor
esperado”. Portanto, a provisão será diferente dependendo de a probabilidade da perda de um dado
valor ser, por exemplo, de 60 por cento ou de 90 por cento. Quando houver uma escala contínua

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

16 de 68

CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA

Provisões, Passivos e Ativos Contingentes (CPC/25), Duplicatas Descontadas
Feliphe Araújo

de desfechos possíveis, e cada ponto nessa escala é tão provável como qualquer outro, é usado o
ponto médio da escala.

Com isso, utilizou a média ponderada móvel.
Provisão = 150.000 x 75% + 90.000 x 55% + 20.000 x 85%
Provisão = 112.500 + 49.500 + 17.000 = R$ 179.000
O gabarito está incorreto.
Observem que nesta questão os processos discutem a mesma matéria.

Questão 8

(CESPE/TÉCNICO TRIBUTÁRIO/SEFAZ-RS/2018) Com relação ao tratamento

contábil, um passivo contingente com “probabilidade possível” de saída de recursos deve
a) ser reconhecido no passivo, na conta de provisões.
b) ser divulgado em notas explicativas.
c) ser reconhecido no patrimônio líquido, na conta de reservas.
d) ser reconhecido no passivo, na conta de ajustes de avaliação patrimonial.
e) não ser reconhecido no balanço patrimonial nem divulgado em notas explicativas.

Letra b.
Se a probabilidade de perda é possível, a empresa não contabiliza o passivo contingente, mas
divulga em notas explicativas.

Questão 9

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/CONTABILIDADE/TRE-BA/2017) Provavelmen-

te em decorrência da ingestão de alimentos contaminados servidos em uma festa de casamento em 2015 pela empresa contratada para realizar o evento, cinco pessoas faleceram.
Procedimentos legais foram instaurados pelos familiares dos falecidos para exigir indenização da entidade promotora da festa, que decidiu encarar a disputa judicialmente. Por ocasião
da elaboração das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de
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2015, os advogados da empresa avaliaram ser provável que a decisão da justiça fosse desfavorável à empresa. Com base na jurisprudência, os advogados puderam estimar o valor a ser
desembolsado pela empresa em caso de sentença desfavorável.
Nessa situação hipotética, conforme o previsto pelo CPC, recomenda-se para a empresa,
como procedimento contábil,
a) o reconhecimento de provisão ativa com base na melhor estimativa do valor que será exigido para liquidar a obrigação.
b) o reconhecimento de provisão passiva com base na melhor estimativa do valor que será
exigido para liquidar a obrigação.
c) a divulgação de passivo contingente em notas explicativas.
d) a não divulgação do fato em notas explicativas e o não reconhecimento do registro do
evento em contas patrimoniais.
e) o reconhecimento de passivo contingente com base na melhor estimativa do valor que será
exigido para liquidar a obrigação.

Letra b.
Conforme informações do setor jurídico, é provável a probabilidade de perda pela empresa.
Além disso, os advogados puderam estimar o valor a ser desembolsado. Com isso, o CPC recomenda que a ela reconheça a provisão passiva com base na melhor estimativa do valor que
será exigido para liquidar a obrigação.

Questão 10

(CESPE/AGE/SE-DF/2017) Um fabricante deve registrar um passivo líquido e

certo relativo às garantias de reparo ou troca de seus produtos, dadas aos compradores, se,
pela sua experiência passada, for provável — ou seja, mais provável que sim do que não — que
algumas garantias serão executadas pelos compradores.
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Errado.
Questão baseada em um exemplo do CPC 25. Vamos lá!
Provisão é um passivo de prazo ou valores incertos.
Com essa informação, já poderíamos chegar ao gabarito da questão, pois a provisão para
garantias não é um passivo líquido e certo, mas sim um passivo de prazo ou valores incertos.
Com isso, o item está errado.
Todo o restante da questão está correto.
No apêndice B do CPC 25, exemplo 1 – Garantia, temos que:
Um fabricante dá garantias no momento da venda para os compradores do seu produto. De acordo
com os termos do contrato de venda, o fabricante compromete a consertar, por reparo ou substituição, defeitos de produtos que se tornarem aparentes dentro de três anos desde a data da venda.
De acordo com a experiência passada, é provável (ou seja, mais provável que sim do que não) que
haverá algumas reclamações dentro das garantias.
Obrigação presente como resultado de evento passado que gera obrigação – O evento que gera a
obrigação é a venda do produto com a garantia, o que dá origem a uma obrigação legal.
Saída de recursos envolvendo benefícios futuros na liquidação – Provável para as garantias como
um todo (ver item 24).
Conclusão – A provisão é reconhecida pela melhor estimativa dos custos para consertos de produtos com garantia vendidos antes da data do balanço (ver itens 14 e 24).

Uma provisão para garantia deve ser reconhecida quando os critérios de reconhecimento
abaixo forem atendidos:

Porém, o erro da questão está em dizer que o passivo é líquido e certo.
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Questão 11

(CESPE/CONTADOR/DPU/2016) Caso determinada sociedade empresária esti-

me uma provisão, em virtude de garantia oferecida por problema no funcionamento inadequado de produto vendido, essa sociedade deverá reconhecer um passivo e uma despesa no
momento da venda, pelo valor estimado.

Certo.
Provisões são estimativas realizadas em relação a valores que provavelmente serão perdidos
no futuro, porém, há incertezas em relação ao montante ou a data em que a perda se efetivará.
Logo, trata-se de um passivo de prazo ou valor incerto.
Contabilização da provisão para garantias:
D – Despesa com provisão (Reconhecimento de uma despesa)
C – Provisão para Garantias (Reconhecimento de um Passivo)

Questão 12

(CESPE/PERITO CRIMINAL/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/PC-PE/2016) Acerca do re-

conhecimento e da divulgação de ativos e passivos, assinale a opção correta.
a) Um passivo trabalhista só será objeto de registro contábil quando do trânsito em julgado de
sentença condenatória.
b) Registra-se em passivo não circulante a existência de uma obrigação presente com remota
probabilidade de saída de recursos.
c) Existindo uma obrigação presente, mas que apenas provavelmente vá requerer uma saída
de recursos para sua liquidação, não se registra uma provisão, porém divulga-se informação
pertinente em nota explicativa.
d) Se um ingresso de benefícios econômicos for praticamente certo, um ativo contingente
deverá ser reconhecido.
e) Caso uma entrada de benefício econômico não seja provável, nenhum ativo deverá ser reconhecido ou divulgado.
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Letra e.
a) Errada. Provisão é um passivo de prazo ou valores incertos. Por isso, não é necessário que
a decisão judicial tenha transitado em julgado para que a provisão seja reconhecida.
A provisão para ser reconhecida como passivo precisa atender os seguintes requisitos:

b) Errada. Quando uma obrigação presente tiver com remota probabilidade de saída de recursos, nenhuma provisão é reconhecida e nem deve ser divulgada em notas explicativas.
c) Errada. Quando há uma obrigação presente que provavelmente requer uma saída de recursos, a provisão deve ser registrada e divulgada em nota explicativa.
d) Errada. As entidades não devem reconhecer os ativos contingentes, exceto quando há realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente
e o seu reconhecimento é adequado, bem como sua divulgação.
Ou seja, se um ingresso de benefícios econômicos for praticamente certo, estamos diante de
um ativo propriamente dito, por isso, deverá ser reconhecido.
e) Certa. De acordo com o CPC 25, temos que:
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Quando a entrada não é provável, nenhum ativo é reconhecido ou divulgado.

Questão 13

(CESPE/AUFC/TCU/2015) Uma companhia aérea que se comprometer a conce-

der viagens gratuitas aos clientes cadastrados em seu programa de milhagem deverá contabilizar uma provisão no momento em que as receitas de passagens aéreas forem reconhecidas.

Certo.
Questão bem interessante que envolve os conhecimentos do CPC 25 e do regime de competência.
De acordo com o CPC 25:
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Meus amigos, a receita e as despesas relacionadas à mesma transação ou a outro evento
devem ser reconhecidas simultaneamente. Esse processo está vinculado ao princípio da confrontação das despesas com as receitas (regime de competência).
Na prática, os clientes ganham as milhas quando realizam a viagem e não no momento da
compra da passagem. Além disso, pelo regime de competência, as receitas de passagens aéreas são registradas quando o serviço é prestado, ou seja, quando ocorre a viagem.
Com isso, a companhia aérea que se comprometer a conceder viagens gratuitas aos clientes
cadastrados em seu programa de milhagem deverá contabilizar uma provisão quando as receitas de passagens aéreas forem reconhecidas.

Questão 14

(CESPE/AUFC/TCU/2015) Situação hipotética: No fim do exercício social, deter-

minada empresa estimou os seguintes valores para os processos judiciais em que figurava
como ré e em relação aos quais os especialistas consideraram haver probabilidade de perda.
Natureza

Estimativa (em milhões de R$)

Fiscais

98.256,00

Cíveis – gerais

10.350,00

Trabalhistas

12.381,00

Cíveis – ambientais

3.984,00

Total

124.971,00

Assertiva: Nesse caso, o montante de R$ 124.971 milhões deverá ser reconhecido no balanço
patrimonial do exercício, em contas classificadas no passivo exigível, em subgrupos de provisões e de acordo com os prazos de liquidação.

Anulada.
Gabarito preliminar: Errado.
De acordo com o CPC 25:
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Ainda, segundo o mesmo CPC 25, para a finalidade deste Pronunciamento Técnico, uma saída
de recursos ou outro evento é considerado como provável se o evento for mais provável que
sim do que não de ocorrer, isto é, se a probabilidade de que o evento ocorrerá for maior do que
a probabilidade de isso não acontecer.
Ou seja, em números percentuais, devemos considerar como “provável” as causas que têm
probabilidade de perda maior do que 50%.
Nesta questão, não foram informadas as probabilidades de perdas dos processos. Com isso,
não temos como saber quais provisões devem ser reconhecidas. Neste caso, o mais comum
seria marcar o item como errado e depois entrar com o recurso.
A questão foi anulada pela banca com a seguinte justificativa do examinador:
A utilização do termo “haver probabilidade” prejudicou o julgamento objetivo do item.

Questão 15

(CESPE/CONTADOR/FUB/2015) A empresa X está sendo acusada pela concor-

rente Y de prática desleal, por combinar preços com as demais concorrentes. A empresa Y
pede judicialmente uma indenização de R$ 1 milhão. Nessa situação, a empresa X deve reconhecer uma obrigação no passivo, pelo valor requerido, mesmo que seja remota a probabilidade de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos.

Errado.
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Quando uma obrigação tiver com remota probabilidade de saída de recursos, nenhuma provisão é reconhecida no passivo e nem deve ser divulgada em notas explicativas.

Questão 16

(CESPE/AJ/CONTADORIA/STJ/2015) Uma companhia aberta que fabrica apa-

relhos celulares vende o seu produto oferecendo garantia ao cliente no momento da venda.
No contrato de venda, o fabricante compromete-se a consertar, por meio de reparo ou substituição do aparelho, defeitos que vierem a se tornar aparentes dentro de três anos, a partir da
data da venda. A experiência passada revela que é provável que haja reclamações dentro do
período de cobertura da garantia. O fabricante tem condições de fazer uma estimativa confiável do valor com o qual terá que arcar em caso de danos nos aparelhos.
Com base na situação hipotética apresentada e nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue o item que se segue.
A restrição, nesse caso, para o reconhecimento contábil de uma provisão está relacionada à
inexistência de uma obrigação presente.

Errado.
Nesta questão, todos os critérios para reconhecimento de uma provisão foram atendidos:
obrigação presente, probabilidade de perda provável e estimativa confiável do valor.
Por isso, não há restrição, nesse caso, para o reconhecimento contábil de uma provisão.

Questão 17

(CESPE/AJ/CONTADORIA/STJ/2015) Uma companhia aberta que fabrica apa-

relhos celulares vende o seu produto oferecendo garantia ao cliente no momento da venda.
No contrato de venda, o fabricante compromete-se a consertar, por meio de reparo ou substituição do aparelho, defeitos que vierem a se tornar aparentes dentro de três anos, a partir da
data da venda. A experiência passada revela que é provável que haja reclamações dentro do
período de cobertura da garantia. O fabricante tem condições de fazer uma estimativa confiável do valor com o qual terá que arcar em caso de danos nos aparelhos.
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Com base na situação hipotética apresentada e nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue o item que se segue.
O fabricante está diante de uma situação que configura a existência de um passivo contingente. Nesse caso, o procedimento contábil apropriado é a divulgação desse passivo contingente em notas explicativas.

Errado.
Nesta questão, todos os critérios para reconhecimento de uma provisão foram atendidos:
obrigação presente, probabilidade de perda provável e estimativa confiável do valor.
Por isso, nesse caso, o procedimento contábil apropriado é contabilizar a provisão e divulgar
em notas explicativas.

Questão 18

(CESPE/CONTADOR/FUB/2015) Não é possível o reconhecimento de provisão

caso não possa ser feita estimativa confiável do valor da obrigação.

Certo.
De acordo com o CPC 25:

Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.
Portanto, caso não possa ser feita estimativa confiável do valor da obrigação, a provisão não
deve ser reconhecida.
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Questão 19

(CESPE/CONTADOR/SUFRAMA/2014) Uma provisão não deve ser reconhecida

se não houver estimativa confiável do valor da obrigação.

Certo.
Meus amigos, é impressionante como as bancas são verdadeiras “receita de bolo”. Questão
praticamente igual à anterior. Por isso, vocês precisam treinar muito e estão no curso certo.
Vamos responder vários exercícios e gabaritar as provas de Contabilidade do CESPE.
Método turbo para resolução no dia da prova: caso não possa ser feita estimativa confiável do
valor da obrigação, a provisão não deve ser reconhecida.

Questão 20

(CESPE/ASSISTENTE/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) Passivo contin-

gente corresponde a um passivo de prazo ou valor incerto; provisão caracteriza uma obrigação possível, resultante de eventos passados, que será confirmada pela ocorrência ou não de
eventuais acontecimentos futuros, sobre os quais a entidade não terá controle.

Errado.
O examinador inverteu os conceitos.
Provisão corresponde a um passivo de prazo ou valor incerto.
Passivo contingente caracteriza uma obrigação possível, resultante de eventos passados, que
será confirmada pela ocorrência ou não de eventuais acontecimentos futuros, sobre os quais
a entidade não terá controle.

Questão 21

(CESPE/CONTADOR/POLÍCIA FEDERAL/2014) As provisões e os passivos

contingentes devem ser reconhecidos e registrados pela contabilidade, uma vez que, apesar
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de serem resultantes de eventos passados, constituem obrigações presentes, sendo provável
a saída de recursos a fim de liquidar a obrigação no futuro.

Errado.
A entidade não deve reconhecer um passivo contingente.
As provisões são passivos de prazos ou valores incertos. Portanto, para o CPC 25, só existe
provisão do passivo.
Uma provisão deve ser reconhecida quando:
• a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de
evento passado;
• seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios
econômicos para liquidar a obrigação; e
• possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.
Portanto, as provisões são reconhecidas como passivo, enquanto os passivos contingentes
não são.

Questão 22

(CESPE/ASSISTENTE/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) O contador de

uma empresa que tenha sido multada por haver causado danos ambientais deverá reconhecer uma provisão para contingências no valor da multa a ser paga.

Errado.
Meus amigos, a provisão é um passivo de prazo ou valores incertos.
No caso em tela, a multa cobrada é uma obrigação líquida e certa. Com isso, a empresa deve
fazer o seguinte registro:
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D – Despesa com multas (Resultado)
C – Multas a pagar (Passivo)

Questão 23

(CESPE/CONTADOR/CADE/2014) As provisões representam passivos com pra-

zo ou valor incerto e podem ser distintas de outros passivos, como contas a pagar e passivos
derivados de apropriações por competência.

Certo.
Provisões são estimativas realizadas em relação a valores que provavelmente serão perdidos
no futuro, porém, há incertezas em relação ao montante ou a data em que a perda se efetivará.
Logo, trata-se de um passivo de prazo ou valor incerto.
Assim, em virtude da incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro necessário
para a sua liquidação, as provisões podem ser distintas de outros passivos tais como contas
a pagar e passivos derivados de apropriações por competência. Portanto:
• as contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens ou serviços fornecidos ou
recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor; e
• os passivos derivados de apropriações por competência são passivos a pagar por bens
ou serviços fornecidos ou recebidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou
formalmente acordados com o fornecedor, incluindo valores devidos a empregados
(por exemplo, valores relacionados com pagamento de férias). Embora algumas vezes
seja necessário estimar o valor ou prazo desses passivos, a incerteza é geralmente
muito menor do que nas provisões.
Os passivos derivados de apropriação por competência são frequentemente divulgados como
parte das contas a pagar, enquanto as provisões são divulgadas separadamente. Por exemplo,
as despesas de férias e 13º salário não deveriam ser reconhecidas como provisionamento, pois
registra uma obrigação de valor e existência certos. Assim, devemos chamar as apropriações
pelo regime de competência de Férias a Pagar, por exemplo, e não de Provisão para Férias.
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Porém, vamos ver que as bancas continuam a utilizar as expressões provisão para férias e
provisão para 13º Salário, devido a sua ampla aplicação na contabilidade, apesar de estarem
incorretas, do ponto de vista técnico.
As provisões propriamente ditas, de acordo com o CPC 25, estão ligados a litígios judiciais ou
administrativos contra a empresa (provisões passivas). Além disso, são provisões passivas
as garantias que a empresa fornece a seus clientes.
Como exemplo de provisão do passivo, temos a provisão para indenizações trabalhistas, provisões tributárias e cíveis.

Questão 24

(CESPE/CONTADOR/POLÍCIA FEDERAL/2014) A diferença entre as contas provi-

são para imposto de renda e imposto de renda a pagar está em que a primeira representa um
passivo de prazo ou valor incerto enquanto que a segunda consiste em um passivo que não
contempla tal incerteza.

Certo.
Perfeito, meu (minha) amigo (a). Adotando o atual entendimento do CPC 25, temos que:
1. Provisão: é um passivo de prazo ou valores incertos.

Exemplo: suponhamos que a empresa “Aprovados” Ltda. seja alvo de uma ação judicial tributária, originada pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) que acusa a empresa de não
pagamento de Imposto de Renda.
A partir das informações do processo, os setores jurídicos e contábeis da empresa entendem
que a Justiça pode vir a dar razão a PFN e, portanto, no curso do processo judicial e na ocasião de novo balanço, avaliam ser provável que a empresa venha a ser responsabilizada, fato
que implicará no pagamento do imposto devido.
Conta adequada: Provisão para Imposto de Renda.
Lançamento Contábil:
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D – Despesa com Provisão (Resultado)
C – Provisão para Imposto de Renda (Passivo)
2. Passivos derivados de apropriações por competência: obrigação com prazo ou valor certo,
ou seja, não contempla tal incerteza.
Exemplo: reconhecimento mensal do imposto de renda de uma empresa.
Conta adequada: Imposto de Renda a Pagar.
Lançamento Contábil:
D – Despesa com Imposto de Renda (Resultado)
C – Imposto de Renda a Pagar (Passivo)

Questão 25

(CESPE/TÉCNICO-ADMINISTRATIVA/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/TJ-CE/2014) A

companhia ARGOS aprovou, no final de 2013, uma política de vendas que garante reparos
a clientes que reclamarem, em até nove meses a partir da data de compra, de mercadorias
adquiridas com defeito. No fechamento dos relatórios contábil-financeiros referentes ao
exercício de 2013, a companhia estimou que, se todas as mercadorias vendidas apresentassem pequenos defeitos, teria que arcar, em 2014, com um gasto de garantias no valor de R$
4.000.000. Caso esses defeitos fossem grandes, os gastos chegariam a R$ 16.000.000, valor
igual ao custo corrente das mercadorias na data do balanço de 2013. Com base em experiências anteriores, a companhia estima que somente 10% das mercadorias apresentem pequenos defeitos e apenas 2% das mercadorias apresentem grandes defeitos.
Tendo como referência essa situação hipotética, para que a companhia ARGOS elabore os relatórios contábil-financeiros de 2013 de acordo com os pronunciamentos técnicos do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis, ela deverá
a) evidenciar nas notas explicativas uma provisão no valor de R$ 4.000.000, cujo reconhecimento ocorrerá no momento em que os clientes solicitarem a garantia dos produtos e os
serviços de reparos forem efetuados.
b) reconhecer e evidenciar um passivo contingente no valor de R$ 720.000.
c) reconhecer uma provisão no valor de R$ 720.000, com as divulgações devidas nas notas
explicativas.
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d) evidenciar nas notas explicativas um passivo contingente no valor de R$ 1.200.000, sem
reconhecimento no balanço patrimonial.
e) evidenciar nas notas explicativas um passivo contingente no valor de R$ 1.200.000, cujo
reconhecimento ocorrerá no momento em que o defeito for reparado pela companhia.

Letra c.
Meus amigos, já sabemos que a entidade não deve reconhecer um passivo contingente.
Portanto, já poderíamos eliminar as assertivas B, D e E.
Além da divulgação em notas explicativas, o valor reconhecido como provisão para garantias
prestadas foi, em reais, de R$ 720.000,00 conforme cálculo abaixo:
Provisão para Garantias = (10% x 4.000.000) + (2% x 16.000.000)
Provisão para Garantias = 400.000 + 320.000 = R$ 720.000,00
Observem que, no caso das provisões para garantias, o percentual de itens com defeitos é
utilizado para cálculo do valor a ser provisionado.

Questão 26

(CESPE/CONTADOR/TCE-RO/2013) Uma empresa que fabrique e venda eletro-

domésticos com garantia contra prováveis defeitos, se julgar provável que tais defeitos venham a ocorrer em alguns itens, deve registrar uma provisão para garantias, a qual, simultaneamente, reduzirá o resultado da empresa e aumentará o valor dos seus passivos exigíveis.

Certo.
Se há uma obrigação presente que provavelmente requer uma saída de recursos, a provisão
deve ser reconhecida e divulgada em nota explicativa.
Contabilização da provisão para garantias:
D – Despesa com provisão (Diminuição do Resultado)
C – Provisão para Garantias (Aumento do Passivo)
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Questão 27

(CESPE/CONTADOR/SUFRAMA/2014) De acordo com as definições do CPC, um

ativo contingente surge de eventos não planejados ou não esperados que possibilitem a entrada de benefícios econômicos para a entidade.

Certo.
Os ativos contingentes são caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, há um ativo possível cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência
ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.
Meu (minha) amigo (a), o CESPE trouxe, nesta questão, o conceito de ativo contingente em
outras palavras.

Questão 28

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE E FINANÇAS/BACEN/2013) OS ativos con-

tingentes devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis quando for possível a realização de uma estimativa confiável do valor.

Errado.
Segue esquematização que resume este assunto:

Portanto, as entidades não devem reconhecer os ativos contingentes.
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Questão 29

(CESPE/ASSISTENTE/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) Sendo identi-

ficada uma contingência ativa na fase final de uma ação impetrada por uma empresa contra
outra empresa, os valores a serem convertidos para a impetrante deverão ser reconhecidos.

Errado.
Meus amigos, é impressionante como as bancas são verdadeiras “receita de bolo”. Questão
praticamente igual à anterior. Por isso, vocês precisam treinar muito e estão no curso certo.
Vamos responder vários exercícios e gabaritar as provas de Contabilidade do CESPE.
As entidades não devem reconhecer os ativos contingentes.

Questão 30

(CESPE/CONTADOR/FUB/2015) O tempo é um fator que diferencia provisões

para contingências de reservas para contingências: as primeiras referem-se a eventos passados, e as últimas, a futuros.

Certo.
Segue um resumo que resolve esta questão.
Diferenças entre Reservas para contingências e Provisões para contingências.
1. Reserva para Contingências: A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor
possa ser estimado (Lei das S/A, art. 195).
Reserva de Contingências: conta do Patrimônio Líquido.
Reserva de Contingências: refere-se a eventos futuros.
2. Provisão para contingências: Tem por finalidade dar cobertura a perdas ou despesas, cujo
fato gerador já ocorreu, mas não houve, ainda, o correspondente desembolso ou perda. Em
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atenção ao regime de competência, esse fato precisa ser contabilizado, mediante constituição de uma provisão. Exemplos: indenizações contratuais, contingências fiscais ou trabalhistas etc.
Provisões para Contingências: É uma obrigação presente da empresa classificada no passivo.
Provisões para Contingências: refere-se a eventos passados.

Questão 31

(CESPE/AFT/MTE/2013) Na realização do seu trabalho em determinado ente,

ao constatar que não foram calculados e demonstrados os encargos incidentes sobre salários não reclamados de empregados recém-demitidos e sobre reclamações trabalhistas em
tramitação há muito tempo na justiça trabalhista, o auditor-fiscal do trabalho deverá recomendar a constituição de reserva de contingência nos valores correspondentes.

Errado.
Meus amigos, como se trata de fato passado, o auditor-fiscal do trabalho deverá recomendar a
constituição de reserva de provisão para contingência nos valores correspondentes.

Questão 32

(CESPE/ANALISTA DE CONTROLE/CONTÁBIL/TCE-PR/2016) Em 2015, a Cia.

Alfa foi autuada pelo não recolhimento de R$ 3.000.000, referentes a determinado imposto.
Em 31/12/2015, foi reconhecida contabilmente uma provisão de apenas R$ 1.500.000, por
sugestão do setor jurídico da companhia. Simultaneamente, a Cia. Alfa impetrou recurso junto ao órgão fiscal. Em 25/1/2016, após julgamento do recurso, o órgão fiscal entendeu que era
devido o recolhimento do valor de R$ 2.000.000. A companhia optou por não recorrer dessa
decisão. Em seguida, em 18/3/2016, foi autorizada a emissão das demonstrações contábeis
referentes ao exercício de 2015. Nesse caso hipotético, o procedimento contábil correto a ser
adotado pela Cia. Alfa consiste em reconhecer, nas demonstrações contábeis
a) de 2015, uma provisão complementar de R$ 1.500.000.
b) de 2016, uma provisão de R$ 1.500.000.
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c) do ano em que ocorrer o efetivo recolhimento, uma despesa tributária de R$ 2.000.000.
d) de 2015, uma provisão complementar de R$ 500.000.
e) de 2016, uma provisão de R$ 500.000.

Letra d.
É uma questão bem elaborada que requer conhecimentos do CPC 25 e do CPC 24 – Eventos
Subsequentes.
De acordo com o CPC 24 – Eventos Subsequentes, temos que:
9. A seguir são apresentados exemplos de eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis que exigem que a entidade ajuste os valores reconhecidos em
suas demonstrações ou reconheça itens que não tenham sido previamente reconhecidos:
(a) decisão ou pagamento em processo judicial após o final do período contábil a que se referem
as demonstrações contábeis, confirmando que a entidade já tinha a obrigação presente ao final
daquele período contábil. A entidade deve ajustar qualquer provisão relacionada ao processo anteriormente reconhecida de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes ou registrar nova provisão. A entidade não divulga meramente
um passivo contingente porque a decisão proporciona provas adicionais que seriam consideradas
de acordo com o item 16 do Pronunciamento Técnico CPC 25.

Portanto, como a decisão foi antes da autorização da publicação das Demonstrações Contábeis e a empresa decidiu não recorrer, aquele valor já era devido desde o final de 2015. Portanto, como só tinha provisionado o valor de R$ 1.500.000, o procedimento contábil correto
a ser adotado pela Cia. Alfa consiste em reconhecer, nas demonstrações contábeis de 2015,
uma provisão complementar de R$ 500.000 (2.000.000 – 500.000).
Em outubro de 2010, uma empresa acionou judicialmente seu principal fornecedor de matérias-primas reivindicando um direito. Até o final de 2014, o desfecho da ação ainda era incerto,
embora se considerasse provável uma entrada de benefícios econômicos. No final de 2015,
quando o processo tramitava em última instância, foi proferida decisão judicial a favor da empresa, ficando o fornecedor comprometido a honrar o pagamento do direito reivindicado à
empresa no ano de 2016.
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Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens, acerca de provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes.
Questão 33

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) No final de 2015,

a empresa teve de reconhecer, em suas demonstrações contábeis, o ativo e os ganhos decorrentes da decisão judicial proferida a seu favor.

Certo.
As entidades não devem reconhecer os ativos contingentes, exceto quando há realização do
ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado, bem como sua divulgação. Quando a probabilidade de entrada de
recursos for provável, o ativo contingente deve ser divulgado em notas explicativas.
No final de 2015, ao ser proferida decisão judicial a favor da empresa, ela teve de reconhecer,
em suas demonstrações contábeis, o ativo e os ganhos decorrentes da decisão judicial proferida a seu favor.

Questão 34

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) No período de

2010 a 2014, a empresa teve a obrigação de divulgar, nas datas de cada balanço, informações
acerca da natureza dos ativos contingentes e, quando praticáveis, as estimativas dos efeitos
financeiros dos referidos ativos.

Certo.
No caso dos ativos contingentes, quando a probabilidade de ganho é provável, a empresa não
contabiliza o fato, mas divulga em notas explicativas.
Portanto, conforme dados da questão, como a probabilidade de entrada de benefícios econômicos era provável, a empresa teve a obrigação de divulgar, nas datas de cada balanço, informações acerca da natureza dos ativos contingentes e, quando praticáveis, as estimativas

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

37 de 68

CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA

Provisões, Passivos e Ativos Contingentes (CPC/25), Duplicatas Descontadas
Feliphe Araújo

Uma empresa do setor farmacêutico que atua em diversos países realiza atividades que causam poluição ambiental. Embora estejam conscientes desse problema, os administradores
dessa empresa se comprometem a despoluir áreas impactadas por suas atividades apenas
nos locais em que houver determinação legal para isso. Há anos essa empresa tem causado
poluição ambiental em áreas públicas de um país onde, atualmente, está em curso o processo
de votação de um projeto de lei antipoluição. Se esse projeto for aprovado, como se estima,
a lei entrará em vigor após o término do exercício social em curso. Prevendo que terá de arcar
com a despoluição das áreas impactadas, a empresa estabeleceu uma estimativa do valor que
deverá desembolsar. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes, que
tratam de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

Questão 35

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) SE O efeito do va-

lor do dinheiro no tempo for considerado imaterial, o valor da estimativa feita pela empresa
não estará sujeito a ajuste com base em valor presente, quando do seu reconhecimento pela
contabilidade.

Certo.
De acordo com o CPC 25, item 45, temos que:
Valor presente
45. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão deve ser o valor
presente dos desembolsos que se espera que sejam exigidos para liquidar a obrigação.
46. Em virtude do valor do dinheiro no tempo, as provisões relacionadas com saídas de caixa que
surgem logo após a data do balanço são mais onerosas do que aquelas em que as saídas de caixa
de mesmo valor surgem mais tarde. Em função disso, as provisões são descontadas, quando o
efeito é material.

Portanto, de forma contrária, caso o efeito do valor do dinheiro no tempo for considerado imaterial, o valor da estimativa feita pela empresa não estará sujeito a ajuste com base em valor
presente, quando do seu reconhecimento pela contabilidade.
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Questão 36

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) Na situação apre-

sentada, a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos é considerada possível,
pois a probabilidade de a saída de recursos ocorrer é superior à de ela não ocorrer.

Errado.
O CPC 25 elenca como provável tudo aquilo cuja probabilidade de ocorrer é maior do que a de
não ocorrer.
Portanto, no caso narrado, a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos é considerada possível provável, pois a probabilidade de a saída de recursos ocorrer é superior à de
ela não ocorrer.

Questão 37

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) No término do

exercício social em curso, a empresa deverá reconhecer um passivo contingente.

Errado.
A entidade não deve reconhecer um passivo contingente.
Com essa informação, vocês já poderiam marcar o item como errado.
Para a situação narrada, como a empresa estabeleceu uma estimativa do valor que deverá
desembolsar, presume-se que a probabilidade de ocorrer é superior à de não ocorrer. Assim,
a empresa deverá reconhecer uma provisão.

Questão 38

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) Se, independente-

mente da aprovação da lei antipoluição, a empresa aceitar publicamente a responsabilidade
pela reparação do dano causado ao meio ambiente, estará configurada a existência de um
evento passado que conduziu a uma obrigação presente.
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Certo.
Perfeito. Ao aceitar publicamente a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio
ambiente, a empresa tem uma obrigação presente não formalizada da entidade que é resultado de eventos passados.

Questão 39

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) Caso a empresa

tenha direito ao reembolso, por terceiro, do total a ser desembolsado para reparação da área
poluída, esse direito a reembolso deverá ser registrado em uma conta retificadora de passivo.

Errado.
De acordo com o CPC 25, temos que:
Reembolso
53. Quando se espera que algum ou todos os desembolsos necessários para liquidar uma provisão sejam reembolsados por outra parte, o reembolso deve ser reconhecido quando, e somente
quando, for praticamente certo que o reembolso será recebido se a entidade liquidar a obrigação.
O reembolso deve ser tratado como ativo separado. O valor reconhecido para o reembolso não deve
ultrapassar o valor da provisão.

Portanto, caso a empresa tenha direito ao reembolso, por terceiro, do total a ser desembolsado
para reparação da área poluída, esse direito a reembolso deverá ser registrado em uma conta
retificadora de passivo do ativo separado.
Julgue os itens seguintes à luz dos pronunciamentos técnicos e das interpretações do CPC.
Questão 40

(CESPE/AJ/CONTABILIDADE/TJ-SE/2014) Na hipótese de ser material o efeito

do valor do dinheiro no tempo, o valor de uma provisão deverá ser estimado confiavelmente
utilizando-se o valor futuro dos desembolsos que serão necessários para liquidar tal obrigação.
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Errado.
Parecida com a questão anterior. Por isso, precisamos responder muitas questões de concursos anteriores da banca do seu concurso :).
De acordo com o CPC 25, item 45, temos que:
Valor presente
45. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão deve ser o valor
presente dos desembolsos que se espera que sejam exigidos para liquidar a obrigação.

O erro da assertiva está na parte que o examinador afirma “utilizando-se valor futuro”, quando
deve se “utilizar o valor presente”.

Questão 41

(CESPE/ANALISTA SUPERIOR/AUDITORIA/TELEBRAS/2015) O ativo contingen-

te não deve ser reconhecido no balanço patrimonial da entidade, pois, entre outros motivos,
não é um evento totalmente sob o controle da empresa.

Certo.
As entidades não devem reconhecer os ativos contingentes.
Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será
confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.

Questão 42

(CESPE/CONTADOR/TELEBRAS/2015) Uma companhia aberta criou expectativa

válida de um pagamento extra em dinheiro aos seus empregados em data futura ainda não
definida. Esse pagamento independeria da ocorrência de eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da companhia. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a
seguir.
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A companhia assumiu uma obrigação não formalizada com os empregados e deve considerar
esse compromisso como um passivo contingente.

Errado.
Quando uma companhia assume uma obrigação presente (legal ou não formalizada), podemos ter
o registro de uma provisão caso preencha os requisitos para o seu reconhecimento.
Portanto, a companhia não deve considerar esse compromisso como um passivo contingente.

Questão 43

(CESPE/CONTADOR/TELEBRAS/2015) Uma companhia aberta criou expectativa

válida de um pagamento extra em dinheiro aos seus empregados em data futura ainda não
definida. Esse pagamento independeria da ocorrência de eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da companhia.
A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Nessa situação, trata-se de evento passado que conduz a uma obrigação presente. Assim,
caso seja possível estimar de forma confiável o valor da obrigação para com os empregados,
um passivo deverá ser reconhecido pela companhia.

Certo.
Perfeito.
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Portanto, caso seja possível estimar de forma confiável o valor da obrigação para com os empregados, uma provisão, que é um passivo de prazo ou valores incertos, deverá ser reconhecido pela companhia, pois estamos diante de uma obrigação presente derivada de eventos
passado e que é provável uma saída de recursos para liquidar a obrigação.
Agora pronto, depois dessa intensa bateria de questões sobre o assunto provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes, você não cai mais nas pegadinhas da CESPE.

3. Duplicatas Descontadas
O desconto de duplicatas (ou duplicatas descontadas) é uma operação em que o banco
paga a empresa o valor atual (valor nominal do título menos os juros descontados) de títulos
de crédito a receber (duplicatas, por exemplo). Nesse caso, a empresa não efetua a baixa das
duplicatas a receber no momento da operação de desconto, porque se o título não for quitado,
o banco cobrará da entidade que efetuou essa operação.
1. Lançamento da operação de desconto de duplicatas:
D – Bancos Conta Movimento (Ativo Circulante)
D – Encargos Financeiros a Transcorrer (Ret. Passivo Exigível)
C – Duplicatas Descontadas (Passivo Exigível)
2. Lançamento de apropriação das despesas com juros:
D – Despesa de Juros (Resultado)
C – Encargos Financeiros a Transcorrer (Ret. Passivo Exigível)

* Lançamento quando houver pagamento de taxas adicionais:
D – Duplicatas Descontadas
D – Taxas bancárias (despesa)
C – Bancos conta Movimento
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Questão 44

(CESPE/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL/2018) Determinada sociedade comercial

realizou, no período corrente, a transação apresentada a seguir.
Descontou, no banco onde mantém conta, uma duplicata a vencer em 60 dias. O título, com
valor nominal de R$ 100.000, gerou um crédito de R$ 97.000 na conta-corrente da empresa.
Nessa situação hipotética,
A empresa, no momento do desconto do título, contabilizou despesa com encargos financeiros de R$ 3.000.

Errado.
Não há contabilização de despesa com encargos financeiros no momento do desconto da
duplicata. Com isso, o item está errado.
O valor de R$ 3.000, encargos a transcorrer, não deve ser contabilizado como despesa no
momento de desconto do título e sim da ocorrência do fato gerador, em respeito ao regime
de competência. No momento do desconto, referida conta é registrada como retificadora do
passivo.
D – Bancos 97.000
D – Encargos financeiros a transcorrer 3.000 (Retificadora do passivo)
C – Duplicatas Descontadas 100.000
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Questão 45

(CESPE/PERITO CRIMINAL/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/PC-PE/2016) Uma empresa

endossou duplicatas de sua propriedade e efetuou o desconto delas em instituição financeira
em que mantém conta-corrente. O valor dos juros pagos decorrentes da operação foi de R$
1.400 e o valor referente a comissão e cobrança foi de R$ 800. Nessa situação hipotética,
a) o valor referente a comissão e cobrança deve ser lançado em conta de passivo pelo regime
de caixa.
b) o valor dos juros pagos deveria ter sido registrado no ativo e apropriado na despesa em
observância ao regime de competência.
c) o pagamento do título pelo cliente deverá ser registrado a débito da conta banco e a crédito
de duplicatas a receber.
d) o valor líquido creditado na conta-corrente da empresa referiu-se ao valor total das duplicatas endossadas.
e) ao efetuar o desconto, a empresa se eximiu da responsabilidade de pagar os títulos, se
eventualmente seus devedores não os quitarem.

Anulada.
Gabarito preliminar: Letra b.
a) Errada. A contabilidade utiliza o regime de competência. Assim, no momento do desconto
das duplicatas, a empresa reconhece uma conta retificadora do passivo de encargos financeiros a transcorrer no valor de R$ 2.200,00 (1.400 + 800), que deve ser apropriada posteriormente como despesa de acordo com o regime de competência.
b) Errada. Conforme já comentamos no item anterior, o valor dos juros pagos deveria ter sido
registrado em conta retificadora do passivo, denominada de encargos financeiros a transcorrer, e apropriado na despesa em observância ao regime de competência.
c) Errada. Quando o cliente efetuar o pagamento do título, o banco emite um aviso para a empresa, que deverá dar baixa nas duplicatas, conforme lançamento abaixo:
D – Duplicatas Descontadas (diminui o passivo)
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C – Duplicatas a Receber (diminui o ativo)
Portanto, o pagamento do título pelo cliente deverá ser registrado a débito da conta duplicatas descontadas e a crédito de duplicatas a receber.
d) Errada. O valor líquido creditado na conta-corrente da empresa referiu-se ao valor total das
duplicatas endossadas menos os encargos financeiros (que correspondem aos juros mais as
comissões).
e) Errada. Se o cliente não paga as duplicatas, quem paga ao banco é a empresa, e o lançamento será:
D – Duplicatas Descontadas (Diminui o Passivo)
C – Bancos Conta Movimento (Diminui o Ativo)
Portanto, ao efetuar o desconto, a empresa não se eximiu da responsabilidade de pagar os
títulos, se eventualmente seus devedores não os quitarem.

Questão 46

(CESPE/AUDITOR GOVERNAMENTAL/CGE-PI/2015) Julgue o item subsequente,

relativo às seguintes contas: caixa; reservas de lucros; fornecedores; aplicações financeiras;
duplicatas a receber; encargos financeiros a transcorrer; duplicatas descontadas; imobilizado; capital social; estoques; impostos e contribuições a recolher; empréstimos e financiamentos; receitas financeiras a transcorrer.
A conta “duplicatas descontadas” representa uma aplicação de recursos.

Errado.
Para a Contabilidade, utilizando o método das partidas dobradas, temos que:
• 1. Débitos: Aplicações de Recursos.
• 2. Créditos: Origens de Recursos.
As contas de natureza devedora, como o ativo e as despesas, são aplicações de recursos.
As contas de natureza credora, como o passivo, o patrimônio líquido e as receitas, são origens
de recursos.
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Portanto, como a conta “duplicatas descontadas” é do Passivo, ela representa uma origem de
recursos.

Questão 47

(CESPE/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/SUFRAMA/2014) O fato contábil consis-

tente no desconto de duplicatas junto a um banco resulta em redução da situação patrimonial
líquida da empresa.

Certo.
Pessoal, a banca considerou erroneamente este item como certo. No momento do desconto
de duplicatas, não há alteração da situação líquida patrimonial, conforme lançamento abaixo:
D – Bancos Conta Movimento (Ativo Circulante)
D – Encargos Financeiros a Transcorrer (Retificadora do Passivo)
C – Duplicatas Descontadas (Passivo)
Exemplo: Desconto de duplicatas a receber de clientes no valor de R$ 100,00 com incidência
de juros de 10%.
Registro no momento do desconto de duplicatas:
D – Bancos Conta Movimento (Ativo).................................... 90,00
D – Encargos Financeiros a Transcorrer (Retificadora do Passivo) 10,00
C – Duplicatas Descontadas (Passivo).................................. 100,00
Registro no balanço patrimonial:
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

PASSIVO

Bancos............................... 90,00

Duplicatas descontadas....... 100,00
(-) Encargos a Transcorrer (10,00)

Ativo Total = 90,00

Passivo Total = 90,00

Observem que, no momento do desconto de duplicatas, não há alteração da situação líquida
patrimonial.
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Posteriormente, os juros serão lançados como despesa conforme o regime de competência.
Vamos supor, para o nosso exemplo, que os títulos possuem vencimento em 60 dias e considerando juros simples. O lançamento de apropriação mensal dos juros será:
D – Despesa de Juros (Resultado)
C – Encargos Financeiros a Transcorrer (Ret. Passivo Exigível)... 5,00 (10,00/2)
Neste momento, quando os juros forem apropriados como despesa, é que temos alteração na
situação líquida patrimonial.
Portanto, na nossa visão o item está errado.

Questão 48

(CESPE/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/SUFRAMA/2014) O desconto de uma

duplicata em banco, além de gerar um débito em caixa ou equivalentes de caixa e um crédito
em duplicatas descontadas, gera um débito em despesas do período na demonstração do
resultado do exercício (DRE) relativo aos juros pagos na data da liberação do crédito.

Errado.
Na data do desconto de uma duplicata, a empresa não reconhece os juros pagos como despesa, mas em conta retificadora do passivo, denominada encargos financeiros a transcorrer.
Portanto, o desconto de uma duplicata em banco, além de gerar um débito em caixa ou equivalentes de caixa e um crédito em duplicatas descontadas, gera um débito em despesas do período na demonstração do resultado do exercício (DRE) em encargos financeiros a transcorrer
relativo aos juros pagos na data da liberação do crédito.

Questão 49

(CESPE/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/FUB/2014) Considere que uma empresa

tenha descontado R$ 100 em duplicatas no banco em que mantém conta e que, no ato do
desconto, devido às tarifas e aos juros cobrados, ela tenha recebido o valor líquido de R$ 96
em sua conta-corrente. Nessa situação, o valor dos juros e das tarifas cobrados será imediatamente reconhecido como despesa do período.
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Errado.
No ato do desconto de uma duplicata, a empresa não reconhece as tarifas e os juros cobrados
como despesa, mas sim em conta retificadora do passivo, denominada encargos financeiros
a transcorrer.
No caso da questão, o registro é realizado da seguinte maneira:
D – Bancos Conta Movimento (Ativo)..................................... 96,00
D – Encargos Financeiros a Transcorrer (Retificadora do Passivo) 4,00
C – Duplicatas Descontadas (Passivo)................................. 100,00

Questão 50

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/MPU/2013) Uma empresa que recorra a

uma instituição financeira para realizar uma operação de descontos de duplicatas deverá reconhecer, no ato da contratação da operação, uma despesa financeira, cujo valor será igual à
diferença entre o valor das duplicatas descontadas e o valor liberado como empréstimo pela
instituição financeira.

Errado.
No ato da contratação da operação de desconto de duplicatas, os juros cobrados não são registrados como despesas financeiras, mas sim em conta retificadora do passivo, denominada
encargos financeiros a transcorrer.
Registro do desconto de duplicatas:
D – Bancos Conta Movimento (Ativo)
D – Encargos Financeiros a Transcorrer (Retificadora do Passivo)
C – Duplicatas Descontadas (Passivo)
Posteriormente, os juros serão lançados como despesa financeira conforme o regime de
competência.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

49 de 68

CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA

Provisões, Passivos e Ativos Contingentes (CPC/25), Duplicatas Descontadas
Feliphe Araújo

O lançamento de apropriação mensal dos juros será:
D – Despesa Financeira (Resultado)
C – Encargos Financeiros a Transcorrer (Retificadora do Passivo)

Se você foi mal nesta aula, não se preocupe. Iremos mostrar como a CEBRASPE/CESPE
cobra as questões de Contabilidade, de modo que, ao final do curso, você vai ter dominado
todos os assuntos cobrados pela banca.
Até a próxima aula.
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QUESTÕES COMENTADAS EM AULA
Questão 1

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-PA/2020) De acordo com o Pronunciamento

Técnico CPC 25 — Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes —, o procedimento
contábil a ser adotado em relação ao reconhecimento contábil de ativos contingentes é
a) reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial somente quando for provável a entrada de benefícios econômicos futuros para a empresa que detém o seu controle.
b) reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial somente quando a entrada de benefícios econômicos futuros se tornar praticamente certa, ocasião em que o referido ativo deixa
de ser considerado contingente.
c) não reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial, mas divulgá-lo em notas explicativas quando for possível que esse ativo venha a gerar benefícios econômicos futuros para
a empresa que detém o seu controle.
d) reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial sempre que houver alguma possibilidade de esse ativo gerar benefícios econômicos futuros para a empresa que detém o seu
controle.
e) não reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial e somente divulgá-lo em notas
explicativas quando a entrada de benefícios econômicos se tornar praticamente certa.
Julgue os itens a seguir, com base no Pronunciamento Técnico CPC 25, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.
Questão 2

(CESPE/ANALISTA GRS/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/SLU-DF/2019) A possibilidade

de perda em ação judicial trabalhista, mesmo que mensurada confiavelmente como remota,
deve ser reconhecida, por ser resultado de eventos passados e constituir obrigação presente
que demandará sacrifício de recursos que possam trazer benefícios econômicos futuros.
Acerca das contas e dos grupos patrimoniais de empresas comerciais, julgue o seguinte item.
Questão 3

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/CONTABILIDADE/TJ-AM/2019) O reconheci-

mento de provisões no passivo ocorre quando a entidade possui obrigações com terceiros
classificadas como prováveis, possíveis ou remotas.
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Questão 4

(CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCM-BA/2018) Segundo o CPC 25,

um passivo deve ser reconhecido quando a sua ocorrência for provável, isto é, quando a probabilidade de sua ocorrência for
a) igual a 20%.
b) superior a 20% e inferior a 30%.
c) superior a 30% e inferior a 40%.
d) superior a 40% e inferior a 50%.
e) superior a 50%.
Questão 5

(CESPE/TÉCNICO TRIBUTÁRIO/SEFAZ-RS/2018) Um técnico tributário, ao ana-

lisar ações judiciais nas quais a empresa XYZ S.A. figura como ré, identificou um processo decorrente de uma autuação fiscal no valor total de R$ 1.000.000 e cujo julgamento final estava
próximo. Considerando que a perda do processo pela XYZ S.A. era provável, os advogados da
empresa e peritos independentes estimaram quatro cenários de probabilidades de desembolsos futuros, como mostra o quadro seguinte.

Nesse caso, a empresa XYZ S.A. deverá reconhecer uma provisão de
a) R$ 300.000.
b) R$ 500.000.
c) R$ 705.000.
d) R$ 800.000.
e) R$ 1.000.000.
Questão 6

(CEBRASPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT-CE/2018) Uma companhia enfrenta

quatro processos judiciais que, se perdidos, gerarão obrigações de pagamento. Para estipular
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a soma a ser resguardada para garantir o cumprimento dessas obrigações legais no caso de
perda judicial, a companhia cotejou os valores das ações com suas chances de perda, conforme mostra a tabela a seguir.

Considerando-se essa situação hipotética e as normas contábeis vigentes relativas a provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, é correto afirmar que a empresa deverá
provisionar o montante de
a) R$ 450.000.
b) R$ 650.000.
c) R$ 100.000.
d) R$ 800.000.
A empresa X, ré nos processos trabalhistas A, B e C, que discutem a mesma matéria, mas
correm em varas trabalhistas distintas, será provavelmente condenada a pagar as indenizações reclamadas. A tabela a seguir refere-se aos processos trabalhistas desfavoráveis à
empresa X
processos

desembolso (em R$ mil)

probabilidade de ocorrência

A

150

75%

B

90

55%

C

20

85%

Com referência à tabela precedente, julgue o item seguinte.
Questão 7

(CESPE/ANALISTA PORTUÁRIO II/EMAP/2018) Na situação hipotética apresen-

tada, o montante de provisão a ser reconhecido é de R$ 260.000.
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Questão 8

(CESPE/TÉCNICO TRIBUTÁRIO/SEFAZ-RS/2018) Com relação ao tratamento

contábil, um passivo contingente com “probabilidade possível” de saída de recursos deve
a) ser reconhecido no passivo, na conta de provisões.
b) ser divulgado em notas explicativas.
c) ser reconhecido no patrimônio líquido, na conta de reservas.
d) ser reconhecido no passivo, na conta de ajustes de avaliação patrimonial.
e) não ser reconhecido no balanço patrimonial nem divulgado em notas explicativas.
Questão 9

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/CONTABILIDADE/TRE-BA/2017) Provavelmen-

te em decorrência da ingestão de alimentos contaminados servidos em uma festa de casamento em 2015 pela empresa contratada para realizar o evento, cinco pessoas faleceram.
Procedimentos legais foram instaurados pelos familiares dos falecidos para exigir indenização da entidade promotora da festa, que decidiu encarar a disputa judicialmente. Por ocasião
da elaboração das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2015, os advogados da empresa avaliaram ser provável que a decisão da justiça fosse desfavorável à empresa. Com base na jurisprudência, os advogados puderam estimar o valor a ser
desembolsado pela empresa em caso de sentença desfavorável.
Nessa situação hipotética, conforme o previsto pelo CPC, recomenda-se para a empresa,
como procedimento contábil,
a) o reconhecimento de provisão ativa com base na melhor estimativa do valor que será exigido para liquidar a obrigação.
b) o reconhecimento de provisão passiva com base na melhor estimativa do valor que será
exigido para liquidar a obrigação.
c) a divulgação de passivo contingente em notas explicativas.
d) a não divulgação do fato em notas explicativas e o não reconhecimento do registro do
evento em contas patrimoniais.
e) o reconhecimento de passivo contingente com base na melhor estimativa do valor que será
exigido para liquidar a obrigação.
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Questão 10

(CESPE/AGE/SE-DF/2017) Um fabricante deve registrar um passivo líquido e

certo relativo às garantias de reparo ou troca de seus produtos, dadas aos compradores, se,
pela sua experiência passada, for provável — ou seja, mais provável que sim do que não — que
algumas garantias serão executadas pelos compradores.
Questão 11

(CESPE/CONTADOR/DPU/2016) Caso determinada sociedade empresária esti-

me uma provisão, em virtude de garantia oferecida por problema no funcionamento inadequado de produto vendido, essa sociedade deverá reconhecer um passivo e uma despesa no
momento da venda, pelo valor estimado.
Questão 12

(CESPE/PERITO CRIMINAL/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/PC-PE/2016) Acerca do re-

conhecimento e da divulgação de ativos e passivos, assinale a opção correta.
a) Um passivo trabalhista só será objeto de registro contábil quando do trânsito em julgado
de sentença condenatória.
b) Registra-se em passivo não circulante a existência de uma obrigação presente com remota
probabilidade de saída de recursos.
c) Existindo uma obrigação presente, mas que apenas provavelmente vá requerer uma saída
de recursos para sua liquidação, não se registra uma provisão, porém divulga-se informação
pertinente em nota explicativa.
d) Se um ingresso de benefícios econômicos for praticamente certo, um ativo contingente
deverá ser reconhecido.
e) Caso uma entrada de benefício econômico não seja provável, nenhum ativo deverá ser reconhecido ou divulgado.
Questão 13

(CESPE/AUFC/TCU/2015) Uma companhia aérea que se comprometer a conce-

der viagens gratuitas aos clientes cadastrados em seu programa de milhagem deverá contabilizar uma provisão no momento em que as receitas de passagens aéreas forem reconhecidas.
Questão 14

(CESPE/AUFC/TCU/2015) Situação hipotética: No fim do exercício social, deter-

minada empresa estimou os seguintes valores para os processos judiciais em que figurava
como ré e em relação aos quais os especialistas consideraram haver probabilidade de perda.
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Natureza

Estimativa (em milhões de R$)

Fiscais

98.256,00

Cíveis – gerais

10.350,00

Trabalhistas

12.381,00

Cíveis – ambientais

3.984,00

Total

124.971,00

Assertiva: Nesse caso, o montante de R$ 124.971 milhões deverá ser reconhecido no balanço
patrimonial do exercício, em contas classificadas no passivo exigível, em subgrupos de provisões e de acordo com os prazos de liquidação.
Questão 15

(CESPE/CONTADOR/FUB/2015) A empresa X está sendo acusada pela concor-

rente Y de prática desleal, por combinar preços com as demais concorrentes. A empresa Y
pede judicialmente uma indenização de R$ 1 milhão. Nessa situação, a empresa X deve reconhecer uma obrigação no passivo, pelo valor requerido, mesmo que seja remota a probabilidade de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos.
Questão 16

(CESPE/AJ/CONTADORIA/STJ/2015) Uma companhia aberta que fabrica apa-

relhos celulares vende o seu produto oferecendo garantia ao cliente no momento da venda.
No contrato de venda, o fabricante compromete-se a consertar, por meio de reparo ou substituição do aparelho, defeitos que vierem a se tornar aparentes dentro de três anos, a partir da
data da venda. A experiência passada revela que é provável que haja reclamações dentro do
período de cobertura da garantia. O fabricante tem condições de fazer uma estimativa confiável do valor com o qual terá que arcar em caso de danos nos aparelhos.
Com base na situação hipotética apresentada e nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue o item que se segue.
A restrição, nesse caso, para o reconhecimento contábil de uma provisão está relacionada à
inexistência de uma obrigação presente.
Questão 17

(CESPE/AJ/CONTADORIA/STJ/2015) Uma companhia aberta que fabrica apa-

relhos celulares vende o seu produto oferecendo garantia ao cliente no momento da venda. No contrato de venda, o fabricante compromete-se a consertar, por meio de reparo
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ou substituição do aparelho, defeitos que vierem a se tornar aparentes dentro de três anos,
a partir da data da venda. A experiência passada revela que é provável que haja reclamações
dentro do período de cobertura da garantia. O fabricante tem condições de fazer uma estimativa confiável do valor com o qual terá que arcar em caso de danos nos aparelhos.
Com base na situação hipotética apresentada e nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue o item que se segue.
O fabricante está diante de uma situação que configura a existência de um passivo contingente. Nesse caso, o procedimento contábil apropriado é a divulgação desse passivo contingente em notas explicativas.
Questão 18

(CESPE/CONTADOR/FUB/2015) Não é possível o reconhecimento de provisão

caso não possa ser feita estimativa confiável do valor da obrigação.
Questão 19

(CESPE/CONTADOR/SUFRAMA/2014) Uma provisão não deve ser reconhecida

se não houver estimativa confiável do valor da obrigação.
Questão 20

(CESPE/ASSISTENTE/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) Passivo contin-

gente corresponde a um passivo de prazo ou valor incerto; provisão caracteriza uma obrigação possível, resultante de eventos passados, que será confirmada pela ocorrência ou não de
eventuais acontecimentos futuros, sobre os quais a entidade não terá controle.
Questão 21

(CESPE/CONTADOR/POLÍCIA FEDERAL/2014) As provisões e os passivos con-

tingentes devem ser reconhecidos e registrados pela contabilidade, uma vez que, apesar de
serem resultantes de eventos passados, constituem obrigações presentes, sendo provável a
saída de recursos a fim de liquidar a obrigação no futuro.
Questão 22

(CESPE/ASSISTENTE/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) O contador de

uma empresa que tenha sido multada por haver causado danos ambientais deverá reconhecer uma provisão para contingências no valor da multa a ser paga.
Questão 23

(CESPE/CONTADOR/CADE/2014) As provisões representam passivos com pra-

zo ou valor incerto e podem ser distintas de outros passivos, como contas a pagar e passivos
derivados de apropriações por competência.
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Questão 24

(CESPE/CONTADOR/POLÍCIA FEDERAL/2014) A diferença entre as contas provi-

são para imposto de renda e imposto de renda a pagar está em que a primeira representa um
passivo de prazo ou valor incerto enquanto que a segunda consiste em um passivo que não
contempla tal incerteza.
Questão 25

(CESPE/TÉCNICO-ADMINISTRATIVA/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/TJ-CE/2014) A

companhia ARGOS aprovou, no final de 2013, uma política de vendas que garante reparos
a clientes que reclamarem, em até nove meses a partir da data de compra, de mercadorias
adquiridas com defeito. No fechamento dos relatórios contábil-financeiros referentes ao
exercício de 2013, a companhia estimou que, se todas as mercadorias vendidas apresentassem pequenos defeitos, teria que arcar, em 2014, com um gasto de garantias no valor de R$
4.000.000. Caso esses defeitos fossem grandes, os gastos chegariam a R$ 16.000.000, valor
igual ao custo corrente das mercadorias na data do balanço de 2013. Com base em experiências anteriores, a companhia estima que somente 10% das mercadorias apresentem pequenos defeitos e apenas 2% das mercadorias apresentem grandes defeitos.
Tendo como referência essa situação hipotética, para que a companhia ARGOS elabore os relatórios contábil-financeiros de 2013 de acordo com os pronunciamentos técnicos do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis, ela deverá
a) evidenciar nas notas explicativas uma provisão no valor de R$ 4.000.000, cujo reconhecimento ocorrerá no momento em que os clientes solicitarem a garantia dos produtos e os
serviços de reparos forem efetuados.
b) reconhecer e evidenciar um passivo contingente no valor de R$ 720.000.
c) reconhecer uma provisão no valor de R$ 720.000, com as divulgações devidas nas notas
explicativas.
d) evidenciar nas notas explicativas um passivo contingente no valor de R$ 1.200.000, sem
reconhecimento no balanço patrimonial.
e) evidenciar nas notas explicativas um passivo contingente no valor de R$ 1.200.000, cujo
reconhecimento ocorrerá no momento em que o defeito for reparado pela companhia.
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Questão 26

(CESPE/CONTADOR/TCE-RO/2013) Uma empresa que fabrique e venda eletro-

domésticos com garantia contra prováveis defeitos, se julgar provável que tais defeitos venham a ocorrer em alguns itens, deve registrar uma provisão para garantias, a qual, simultaneamente, reduzirá o resultado da empresa e aumentará o valor dos seus passivos exigíveis.
Questão 27

(CESPE/CONTADOR/SUFRAMA/2014) De acordo com as definições do CPC, um

ativo contingente surge de eventos não planejados ou não esperados que possibilitem a entrada de benefícios econômicos para a entidade.
Questão 28

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE E FINANÇAS/BACEN/2013) Os ativos con-

tingentes devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis quando for possível a realização de uma estimativa confiável do valor.
Questão 29

(CESPE/ASSISTENTE/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) Sendo identifi-

cada uma contingência ativa na fase final de uma ação impetrada por uma empresa contra
outra empresa, os valores a serem convertidos para a impetrante deverão ser reconhecidos.
Questão 30

(CESPE/CONTADOR/FUB/2015) O tempo é um fator que diferencia provisões

para contingências de reservas para contingências: as primeiras referem-se a eventos passados, e as últimas, a futuros.
Questão 31

(CESPE/AFT/MTE/2013) Na realização do seu trabalho em determinado ente,

ao constatar que não foram calculados e demonstrados os encargos incidentes sobre salários não reclamados de empregados recém-demitidos e sobre reclamações trabalhistas em
tramitação há muito tempo na justiça trabalhista, o auditor-fiscal do trabalho deverá recomendar a constituição de reserva de contingência nos valores correspondentes.
Questão 32

(CESPE/ANALISTA DE CONTROLE/CONTÁBIL/TCE-PR/2016) Em 2015, a Cia.

Alfa foi autuada pelo não recolhimento de R$ 3.000.000, referentes a determinado imposto.
Em 31/12/2015, foi reconhecida contabilmente uma provisão de apenas R$ 1.500.000, por
sugestão do setor jurídico da companhia. Simultaneamente, a Cia. Alfa impetrou recurso junto ao
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órgão fiscal. Em 25/1/2016, após julgamento do recurso, o órgão fiscal entendeu que era
devido o recolhimento do valor de R$ 2.000.000. A companhia optou por não recorrer dessa
decisão. Em seguida, em 18/3/2016, foi autorizada a emissão das demonstrações contábeis
referentes ao exercício de 2015. Nesse caso hipotético, o procedimento contábil correto a ser
adotado pela Cia. Alfa consiste em reconhecer, nas demonstrações contábeis
a) de 2015, uma provisão complementar de R$ 1.500.000.
b) de 2016, uma provisão de R$ 1.500.000.
c) do ano em que ocorrer o efetivo recolhimento, uma despesa tributária de R$ 2.000.000.
d) de 2015, uma provisão complementar de R$ 500.000.
e) de 2016, uma provisão de R$ 500.000.
Em outubro de 2010, uma empresa acionou judicialmente seu principal fornecedor de matérias-primas reivindicando um direito. Até o final de 2014, o desfecho da ação ainda era incerto,
embora se considerasse provável uma entrada de benefícios econômicos. No final de 2015,
quando o processo tramitava em última instância, foi proferida decisão judicial a favor da
empresa, ficando o fornecedor comprometido a honrar o pagamento do direito reivindicado à
empresa no ano de 2016.
Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens, acerca de provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes.
Questão 33

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) No final de 2015,

a empresa teve de reconhecer, em suas demonstrações contábeis, o ativo e os ganhos decorrentes da decisão judicial proferida a seu favor.
Questão 34

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) No período de

2010 a 2014, a empresa teve a obrigação de divulgar, nas datas de cada balanço, informações
acerca da natureza dos ativos contingentes e, quando praticáveis, as estimativas dos efeitos
financeiros dos referidos ativos.
Uma empresa do setor farmacêutico que atua em diversos países realiza atividades que causam poluição ambiental. Embora estejam conscientes desse problema, os administradores
dessa empresa se comprometem a despoluir áreas impactadas por suas atividades apenas
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nos locais em que houver determinação legal para isso. Há anos essa empresa tem causado
poluição ambiental em áreas públicas de um país onde, atualmente, está em curso o processo
de votação de um projeto de lei antipoluição. Se esse projeto for aprovado, como se estima,
a lei entrará em vigor após o término do exercício social em curso. Prevendo que terá de arcar
com a despoluição das áreas impactadas, a empresa estabeleceu uma estimativa do valor
que deverá desembolsar. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes,
que tratam de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.
Questão 35

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) Se o efeito do va-

lor do dinheiro no tempo for considerado imaterial, o valor da estimativa feita pela empresa
não estará sujeito a ajuste com base em valor presente, quando do seu reconhecimento pela
contabilidade.
Questão 36

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) Na situação apre-

sentada, a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos é considerada possível,
pois a probabilidade de a saída de recursos ocorrer é superior à de ela não ocorrer.
Questão 37

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) No término do

exercício social em curso, a empresa deverá reconhecer um passivo contingente.
Questão 38

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) Se, independente-

mente da aprovação da lei antipoluição, a empresa aceitar publicamente a responsabilidade
pela reparação do dano causado ao meio ambiente, estará configurada a existência de um
evento passado que conduziu a uma obrigação presente.
Questão 39

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/FUNPRESP-JUD/2016) Caso a empresa

tenha direito ao reembolso, por terceiro, do total a ser desembolsado para reparação da área
poluída, esse direito a reembolso deverá ser registrado em uma conta retificadora de passivo.
Julgue os itens seguintes à luz dos pronunciamentos técnicos e das interpretações do CPC.
Questão 40

(CESPE/AJ/CONTABILIDADE/TJ-SE/2014) Na hipótese de ser material o efeito

do valor do dinheiro no tempo, o valor de uma provisão deverá ser estimado confiavelmente
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utilizando-se o valor futuro dos desembolsos que serão necessários para liquidar tal obrigação.
Questão 41

(CESPE/ANALISTA SUPERIOR/AUDITORIA/TELEBRAS/2015) O ativo contingen-

te não deve ser reconhecido no balanço patrimonial da entidade, pois, entre outros motivos,
não é um evento totalmente sob o controle da empresa.
Questão 42

(CESPE/CONTADOR/TELEBRAS/2015) Uma companhia aberta criou expectativa

válida de um pagamento extra em dinheiro aos seus empregados em data futura ainda não
definida. Esse pagamento independeria da ocorrência de eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da companhia. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a
seguir.
A companhia assumiu uma obrigação não formalizada com os empregados e deve considerar
esse compromisso como um passivo contingente.
Questão 43

(CESPE/CONTADOR/TELEBRAS/2015) Uma companhia aberta criou expectativa

válida de um pagamento extra em dinheiro aos seus empregados em data futura ainda não
definida. Esse pagamento independeria da ocorrência de eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da companhia.
A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Nessa situação, trata-se de evento passado que conduz a uma obrigação presente. Assim,
caso seja possível estimar de forma confiável o valor da obrigação para com os empregados,
um passivo deverá ser reconhecido pela companhia.
Questão 44

(CESPE/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL/2018) Determinada sociedade comercial

realizou, no período corrente, a transação apresentada a seguir.
Descontou, no banco onde mantém conta, uma duplicata a vencer em 60 dias. O título, com
valor nominal de R$ 100.000, gerou um crédito de R$ 97.000 na conta-corrente da empresa.
Nessa situação hipotética,
A empresa, no momento do desconto do título, contabilizou despesa com encargos financeiros de R$ 3.000.
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Questão 45

(CESPE/PERITO CRIMINAL/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/PC-PE/2016) Uma empresa

endossou duplicatas de sua propriedade e efetuou o desconto delas em instituição financeira
em que mantém conta-corrente. O valor dos juros pagos decorrentes da operação foi de R$
1.400 e o valor referente a comissão e cobrança foi de R$ 800. Nessa situação hipotética,
a) o valor referente a comissão e cobrança deve ser lançado em conta de passivo pelo regime
de caixa.
b) o valor dos juros pagos deveria ter sido registrado no ativo e apropriado na despesa em
observância ao regime de competência.
c) o pagamento do título pelo cliente deverá ser registrado a débito da conta banco e a crédito
de duplicatas a receber.
d) o valor líquido creditado na conta-corrente da empresa referiu-se ao valor total das duplicatas endossadas.
e) ao efetuar o desconto, a empresa se eximiu da responsabilidade de pagar os títulos, se
eventualmente seus devedores não os quitarem.
Questão 46

(CESPE/AUDITOR GOVERNAMENTAL/CGE-PI/2015) Julgue o item subsequente,

relativo às seguintes contas: caixa; reservas de lucros; fornecedores; aplicações financeiras;
duplicatas a receber; encargos financeiros a transcorrer; duplicatas descontadas; imobilizado; capital social; estoques; impostos e contribuições a recolher; empréstimos e financiamentos; receitas financeiras a transcorrer.
A conta “duplicatas descontadas” representa uma aplicação de recursos.
Questão 47

(CESPE/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/SUFRAMA/2014) O fato contábil consis-

tente no desconto de duplicatas junto a um banco resulta em redução da situação patrimonial
líquida da empresa.
Questão 48

(CESPE/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/SUFRAMA/2014) O desconto de uma

duplicata em banco, além de gerar um débito em caixa ou equivalentes de caixa e um crédito
em duplicatas descontadas, gera um débito em despesas do período na demonstração do
resultado do exercício (DRE) relativo aos juros pagos na data da liberação do crédito.
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Questão 49

(CESPE/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/FUB/2014) Considere que uma empresa

tenha descontado R$ 100 em duplicatas no banco em que mantém conta e que, no ato do
desconto, devido às tarifas e aos juros cobrados, ela tenha recebido o valor líquido de R$ 96
em sua conta-corrente. Nessa situação, o valor dos juros e das tarifas cobrados será imediatamente reconhecido como despesa do período.
Questão 50

(CESPE/ANALISTA/CONTABILIDADE/MPU/2013) Uma empresa que recorra a

uma instituição financeira para realizar uma operação de descontos de duplicatas deverá reconhecer, no ato da contratação da operação, uma despesa financeira, cujo valor será igual à
diferença entre o valor das duplicatas descontadas e o valor liberado como empréstimo pela
instituição financeira.
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