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APRESENTAÇÃO 

Olá, pessoal, nós somos o Estratégia CFC e temos orgulho de já ter ajudado milhares de alunos a serem 
aprovados no Exame de Suficiência e espero que você seja mais um deles. Reunimos nesse Ebook dois temas 
importantes: Operações com Mercadorias e Ativo Imobilizado.  Espero que gostem! 

Equipe de Professores do Estratégia CFC (@estrategiacfc) 

Telegram: https://t.me/estrategiaCFC 

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE 

MERECEM DESTAQUE 

Estoques e Operações com Mercadorias 

- Você precisa saber diferenciar o valor de compra do valor que as mercadorias adquiridas serão 
contabilizadas no estoque. O ponto chave desse assunto é saber quando se deve incluir ou não determinado 
tributo, frete, outros no cálculo. 

- Operações com Mercadorias (Situações para ICMS/IPI/PIS/COFINS para Operação com bens de consumo; 
de Revenda; para Industrialização; para Imobilizado): 

O resultado com mercadorias (lucro ou prejuízo bruto) de uma empresa é obtido a partir da seguinte 
estrutura: 

1 Receita Bruta (ou Vendas Brutas)  
2 (-) Deduções da Receita  
 (-) Devoluções de Vendas ou Vendas Canceladas  
 (-) Descontos incondicionais concedidos  
 (-) Abatimentos concedidos  
 (-) Ajuste a Valor Presente de Clientes  
 (-) Tributos sobre vendas (ICMS, IPI, PIS/COFINS)  

3 (=) Receita Líquida 1 - 2 
4 (-) Custo das Mercadorias Vendidas  
5 (=) Lucro Bruto OU Resultado com Mercadorias 3 - 4 

1. Consumo: 

a) ICMS por dentro (a BC soma o IPI) 

b) IPI entra no Valor da Nota Fiscal (NF) e não recupera 

2. Revenda: 
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a) ICMS por dentro (a BC não soma o IPI) 

b) IPI entra no Valor da NF e não recupera 

3. Industrialização: 

a) ICMS por dentro (a BC não soma o IPI) 

b) IPI entra no Valor da NF e recupera 

4. Imobilizado: 

a) ICMS por dentro (a BC soma o IPI) 

b) IPI entra no Valor da NF e não recupera 

c) ICMS, se for bem para atividade fim, pode recuperar à razão de 1/48 

OBS:  

- PIS/COFINS: 

1. No Regime Cumulativo, não recupera em nenhuma hipótese 

2. No Regime Cumulativo: 

a) O IPI só integra a BC do PIS/COFINS na compra, não na venda 

b) Nas operações de revenda, industrialização e imobilizado PIS/COFINS são recuperáveis 

OBS: STF decidiu que o ICMS não integra a BC do PIS/COFINS em operação de revenda 

 Critérios de Avaliação de Estoques: 
- No Inventário Periódico o controle é na conta COMPRAS (Devoluções, Descontos e Abatimentos são direto 
na conta COMPRAS). 
- No Inventário Permanente: 
 
 
 

 

 

 
- Bizu (Estoque Final, CMV e Lucro Bruto): 

 Ambiente Inflacionário 
Estoque Final (EF) EF (PEPS) > EF (Custo Médio) > EF (UEPS) 

CMV CMV (PEPS) < CMV (Custo Médio) < CMV (UEPS) 
Lucro Bruto (LB) LB (PEPS) > LB (Custo Médio) > LB (UEPS) 

Inventário 
Permanente 

PEPS (Primeiro que Entra Primeiro que Sai) 

UEPS (Último que Entra Primeiro que Sai) 

Média Ponderada Móvel (Média Móvel) 

Média Ponderada Fixa (Média Fixa) 

Preço Específico (Custo Específico) 
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Ativo Imobilizado 

Classificam-se no imobilizado os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 
das atividades da companhia como, por exemplo, os terrenos, edificações, máquinas e equipamentos, 
móveis e utensílios, veículos. Os bens incorpóreos passam a ficar no intangível. 

Os itens do ativo imobilizado são mensurados inicialmente pelo seu custo, o qual inclui todos os custos 
necessários para colocá-lo em condições de uso. 

 

Gastos de capital: são os que irão beneficiar mais de um exercício social e devem ser adicionados ao valor 
do ativo imobilizado, desde que atendam às condições de reconhecimento de um ativo. Exemplo: custo de 
aquisição do bem, custo de instalação e montagem, etc. 

Gastos do período (despesas): são os que devem ser agregados às contas de despesas do período, pois só 
beneficiam um exercício e são necessários para manter o imobilizado em condições de operar, não lhe 
aumentando o valor. Não é provável que esses gastos tenham o potencial de gerar benefícios econômicos 
futuros para a entidade. Logo, não podem ser reconhecidos como ativo, mas sim como despesa. Exemplo: 
manutenção e reparos, etc. 

Os gastos subsequentes podem ser divididos em manutenção periódica (que vai para despesa) e as paradas 
programadas (que são gastos de capital e são ativadas, isto é, o valor gasto é contabilizado no custo do ativo, 
e passa a ser depreciado). 

1 – Na construção de ativo qualificado devemos incluir os encargos financeiros no custo do Ativo. 

2 – Na compra a prazo de ativos, devemos excluir os encargos financeiros, os quais serão apropriados como 
Despesa Financeira por competência. 

Custo do ativo imobilizado (CPC 27)
Inclui

Preço de aquisição + Imposto Importação+ Impostos não 
recuperáveis

Preparação do local

Frete e manuseio por conta do comprador

Instalação e montagem

Testes

Honorários profissionais (engenheiros, arquitetos, por 
exemplo)

Custos de desmontagem (futuro, traz a valor presente)

Custo de remoção (futuro, traz a valor presente)

Outros custos diretamente atribuíveis

Não inclui
Descontos comerciais e abatimentos

Custos de abertura de nova instalação

Frete por conta do vendedor

Propaganda e atividades promocionais

Custos de treinamento

Transferência posterior (novo local)

Custos administrativos

Outros custos indiretos

Remoção, desmontagem de máquinas antigas
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Depreciação: 

- Destinação da Depreciação de um Imobilizado: 

a) Não destinado à produção – DESPESA 

b) Destinado à Produção – CUSTO  

- Métodos de Depreciação: 

I - Linear: taxas constantes ao longo da vida útil do bem; 

Como calcular a depreciação pelo método da linha reta? 

1) Pegue o valor de aquisição. 

2) Encontre o valor residual. Se não falar nada, é igual a zero. 

3) Faça a diferença entre o valor de aquisição e o valor residual e encontraremos o chamado 
valor depreciável.  

4) Encontre a vida útil (em meses ou anos, geralmente). 

5) Divida o valor depreciável pela vida útil 

6) Você encontrará o valor da depreciação.  

Critério de 
avaliaçãoContrato

Benfeitorias em 
imóveis de 
terceiros

Prazo indeterminado
Depreciação 

(Vida útil)

Prazo determinado e 
Contrato maior que Vida 

útil

Depreciação
(Vida útil)

Prazo determinado e 
Contrato menor que

Vida útil
Amortização (Contrato)
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II - Cole: taxas variáveis ao longo da vida útil do bem; 

III - Horas de trabalho: taxas de acordo com o número de horas trabalhadas; 

IV - Unidades produzidas: taxas de acordo com a estimativa da quantidade de unidades produzidas; 

 - Não são depreciáveis: 

a) bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras de arte ou antiguidades; 

b) prédios ou construções não alugados nem utilizados pelo proprietário na produção dos seus rendimentos 
ou destinados à revenda; 

c) terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções; 

d) bens para os quais seja registrada quota de exaustão. 

 - Depreciação de Bens Usados: 

I - metade da vida útil admissível para o bem adquirido novo; 

II - restante da vida útil, considerada esta em relação à primeira instalação para utilização do bem. 

- Depreciação Acelerada 

 

- O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício. Quem define 
a vida útil do bem é a própria entidade. 
 

  

Utilização da depreciação acelerada

1 turno de 8 horas: fator 1,0

2 turnos de 8 horas: fator 1,5

3 turnos de 8 horas: fator 2,00
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QUESTÕES COMENTADAS 

1. (Consulplan/Exame de Suficiência/2021.1) Uma Sociedade Comercial Ltda. detinha 10 unidades de 
estoque ao valor de R$ 18,00 cada. No mês seguinte, realizou a seguinte movimentação nos estoques: 

1 – Compra de 8 unidades por R$ 22,00 cada. 

2 – Compra de 10 unidades por R$ 21,00 cada. 

3 – Venda de 15 unidades por R$ 48,00 cada. 

4 – Venda de 5 unidades por R$ 49,00 cada. 

5 – Compra de 12 unidades por R$ 20,00 cada. 

6 – Venda de 10 unidades por R$ 49,00 cada. 

7 – Compra de 4 unidades por R$ 18,00 cada. 

Essa Sociedade utiliza o método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) para o controle de estoque. 
Considerando que essa empresa é tributada na compra e venda de mercadorias, com ICMS a 10%, informe, 
respectivamente, o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e o saldo do estoque final nesse referido mês. 

A) R$ 563,40 e R$ 244,80 

B) R$ 606,00 e R$ 272,00 

C) R$ 1.309,50 e R$ 244,80 

D) R$ 1.455,00 e R$ 272,00 

Comentários: 

Quando usamos o PEPS, para apurarmos o CMV, as primeiras unidades são as primeiras que saem, então 
vamos: 

Itens 3 e 4 Venda de 20 unidades: 

Usaremos 10 ao custo de 18 do saldo inicial e 8 ao custo de 22*(1-0,10) e 2 ao custo de 21*(1-0,9) = 180 + 
198 = 376,20 

Itens 6 -  Venda de 10 unidades: 

8 ao custo de 21*(1-0,9) = 180 + 198 = 151,2 e 2 ao custo de 20*0,90 = 36 = R$ 187,20 
 
CMV total = 376,20 + 187,20 = R$ 563,40 
 
Para apurarmos o estoque final de mercadorias, pelo PEPS, sabemos que eles estão registrados pelo custo 
das últimas entradas. A empresa deu entrada de 44 unidades de produtos (incluindo o saldo inicial) e deu 
saída de 30. Portanto, temos 14 unidades no estoque final. 
 
O custo dessas unidades refere-se às ultimas entradas que foram de 18*0,9*4 + 20*0,9*10 = 244,80 
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Lembre-se que os estoques devem ser registrados líquidos de tributos.  

Gabarito: A 

2. (Consulplan/Exame de Suficiência/2020.1) Uma Sociedade Empresária apresentou, em outubro de 
2017, as seguintes informações relativas a operações de compras e vendas de mercadorias realizadas 
no período: 

Datas das aquisições                                               10/10/2017           16/10/2017 
Valor total da Nota Fiscal de compra                       R$ 3.000,00          R$ 6.250,00 
Tributos recuperáveis, incluídos na Nota Fiscal      R$ 540,00            R$ 750,00 

Frete pago na compra                                             R$ 180,00            R$ 265,00 
Quantidade adquirida                                              200 unidades        500 unidades 

No final do mês de setembro/17, o saldo de mercadorias em estoque era igual a R$ 1.455,00, correspondente 
a 150 unidades. A única venda realizada no mês de outubro/17 ocorreu no dia 27/10/2017, quando foram 
vendidas 420 unidades. Considerando que a empresa utiliza o Método da Média Ponderada Móvel para 
avaliação de seus estoques, o Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) no mês de outubro de 2017 foi de: 

A R$ 4.914,00 

B R$ 4.988,00 

C R$ 9.860,00 

D R$ 4.872,00 

Comentários: 

Usamos o custo médio do estoque, para calcular o custo das vendas. Retomando o exemplo acima, temos: 

• Estoque inicial: 150 unidades a 9,70 reais = R$ 1.455,00 

Valor Unitário: R$ 1.455/150 = R$ 9,70 

• 1ª compra: 200 unidades a 13,20reais = R$ 2.640,00 

Custo de Aquisição total: (3.000 NF – 540 trib. recuperável) + 180 frete = R$ 2.640 

Custo de Aquisição Unitário: R$ 2.640/200 = R$13,20 

• 2ª compra: 500 unidades a 11,53 reais = R$ 5.765,00 

Custo de Aquisição total: (6.250 NF – 750 trib. recuperável) + 265 frete = R$ 5.765 

Custo de Aquisição Unitário: R$ 5.765/500 unidades = R$11,53 

• Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) no mês de outubro de 2017 foi de 420 unidades x R$ 11,60 = R$ 
4.872,00  

Custo médio: (1.455 + 2.640 + 5.765)/ (150+200+500) = R$9.860/850 unidades = R$ 11,60 por unidade. 
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A ficha de controle de estoque é a seguinte: 

Quant. V. Unit. Total Quant. V. Unit. Total Quant. V. Unit. Total
01/09/2017 150,00   9,70        1.455,00    
10/10/2017 200,00   13,20      2.640,00  350,00   11,70      4.095,00    
16/10/2017 500,00   11,53      5.765,00  850,00   11,60      9.860,00    
27/10/2017 420,00   11,60      4.872,00  430,00   11,60      4.988,00    

4.872,00  4.988,00    

MÉDIA PONDERADA

Data

Estoque finalCMV

Entrada Venda Saldo

 

Gabarito: B 

3. (Consulplan/Exame de Suficiência/2021.2) No dia 11/03/2021, a Companhia A: 

• Adquiriu uma edificação (imóvel pago à vista, em dinheiro) para instalação de salas a serem utilizadas em 
seu novo escritório administrativo. O valor pago por esta aquisição foi R$ 4.000.000,00 e a companhia ainda 
não havia estimado quando faria a mudança de suas instalações administrativas para este novo escritório. 

• Adquiriu um terreno (pago à vista, em dinheiro) por R$ 600.000,00, mas a administração da companhia 
ainda não havia determinado o uso futuro deste terreno – por exemplo, se usaria o terreno como 
propriedade ocupada pelo proprietário ou para a venda. 

• Colocou à venda veículos antigos que eram utilizados em suas atividades operacionais de atendimento a 
clientes. Estes veículos estavam disponíveis para a venda imediata em suas condições atuais e a companhia 
considerava altamente provável a venda ainda no ano 2021, pois havia iniciado um programa firme para 
localizar comprador e concluir o plano de venda. Estes veículos estavam registrados ao valor contábil de R$ 
100.000,00; valor este menor que o valor justo menos as despesas de venda. 

Considerando somente as informações apresentadas, assinale a opção que indica, conforme a NBC TG 28 
(R4) Propriedade para investimento, NBC TG 27 (R4) Ativo imobilizado e NBC TG 31 (R4) Ativo não circulante 
mantido para venda e operação descontinuada, os lançamentos contábeis no momento do reconhecimento 
inicial das informações apresentadas. 

 

Comentários:  
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Efetuando as devidas classificações, encontraremos:  

Edificação para uso em seu novo escritório: Ativo Imobilizado - R$ 4.000.000,00 (débito) 

Terreno sem uso definido - propriedade para investimento - R$ 600.000,00 (débito) 

Veículo para venda altamente provável e plano firme - Ativo Não Circulante Mantido para Venda (AC) - R$ 
100.000,00 (débito) 

Agora temos que dar a baixa na conta veículos e a saída de caixa a crédito 

C - Caixa   R$ 4.600.00,00 

C - Veículos   R$ 100.000,00 

O lançamento correto: 

Débito – Edificações (Ativo Não Circulante) .........................................4.000.000,00 

Débito – Propriedades Mantidas para Valorização ou Definição Futura (Ativo Não Circulante)...600.000,00 

Débito – Ativo Não Circulante Mantido para Venda (Ativo Circulante)......100.000,00 

Crédito – Veículos (Ativo Não Circulante) ..................................................100.000,00 

Crédito – Caixa (Ativo Circulante) ..................................................................4.600.000,00 

GabaritoA. 

4. (Consulplan/Exame de Suficiência/2021.2) Considere as seguintes operações realizadas por empresa 
brasileira de capital aberto, altamente dependente de importação de maquinários para o seu processo 
produtivo: 

a) Aquisição, com pagamento à vista, em fevereiro de 2020, de um fornecedor localizado no Estados Unidos 
da América, de uma máquina no valor de US$ 100.000,00. O prazo de entrega e instalação da máquina, 
marcado para maio do mesmo ano, foi honrado pelo fornecedor. 

b) Contratação e pagamento de seguro com custo de 2,5% do valor da máquina. 

c) Contratação e pagamento de frete internacional com custo de 6% do valor da máquina. 

As taxas de câmbio, no ano em questão, foram as seguintes: 

 
Com base apenas nas informações anteriores e, portanto, desconsiderando os lançamentos referentes à 
tributação ou quaisquer outros gastos incorridos em virtude da referida importação, para fins de 
simplificação, os seguintes lançamentos contábeis deverão ser efetuados pela empresa: 

 

A) Importação de Máquina do Exterior: 
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Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 324.490,00 

Pagamento de frete internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 19.469,40 

Pagamento de Seguro internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 8.112,25 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 

Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 352.071,65 

B) Importação de Máquina do Exterior: 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Fornecedores Estrangeiros – To Drill Products-Inc R$ 100.000,00 

Pagamento de frete internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 6.000,00 

Pagamento de Seguro internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 2.500,00 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 

Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 108.500,00 

C) Importação de Máquina do Exterior: 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Fornecedores Estrangeiros – To Drill Products-Inc R$ 387.480,00 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 

Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 387.480,00 

D) Importação de Máquina do Exterior: 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Fornecedores Estrangeiros – To Drill Products-Inc R$ 319.000,00 

 

Pagamento de frete internacional ref. à importação da máquina 
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Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 19.140,00 

Pagamento de Seguro internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 7.975,00 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 

Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 346.115,00 

Comentários: 

O custo com seguros e fretes devem ser agregados ao custo do imobilizado. Além disso, devemos utilizar a 
taxa de câmbio da data da operação.  

  Valor ($) Taxa de Câmbio  
Máquina $    100.000,00 3,2449 R$ 324.490,00 
Seguro 2,5% $        2.500,00 3,2449 R$      8.112,25 
Frete 6% $        6.000,00 3,2449 R$    19.469,40 
Total   R$ 352.071,65 

Importação de máquina do Exterior 

D – Importação em andamento de bens do ativo imobilizado    R$ 324.490,00 

C – Bancos – conta movimento      R$ 324.490,00 

Frete 

D – Importação em andamento de bens do ativo imobilizado      R$ 19.469,40 

C – Bancos – conta movimento     R$ 19.469,40 

Seguro 

D – Importação em andamento de bens do ativo imobilizado       R$ 8.112,25 

C – Bancos – conta movimento      R$ 8.112,25 

Transferência para o imobilizado 

D – Máquinas e equipamentos                               R$ 352.071,65 

C - Importação em andamento de bens do ativo imobilizado        R$  352.071,65 

Gabarito: A. 
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5. (Consulplan/Exame de Suficiência/2020.2) Uma Sociedade Empresária adquiriu uma máquina em 
10/04/2019, com disponibilidade para uso imediato, pelo valor de R$ 900.000,00, com valor residual 
de 15% e uma vida útil de 10 anos. Em 31.12.2019, as despesas de depreciação na Demonstração do 
Resultado do Exercício serão de: 

A R$ 51.000,00 

B R$ 57.375,00 

C R$ 67.500,00 

D R$ 90.000,00 

Comentários: 

Como calcular a depreciação pelo método da linha reta? 

1) Pegue o valor de aquisição. 

Valor de aquisição = R$ 900.000,00  

2) Encontre o valor residual. Se não falar nada, é igual a zero. 

Valor residual = R$ 900.000,00 x 15% = R$ 135.000,00 

3) Faça a diferença entre o valor de aquisição e o valor residual e encontraremos o chamado valor 
depreciável.  

Valor depreciável = Valor de aquisição - Valor residual 

Valor depreciável = R$ 900.000,00 - R$ 135.000,00 = R$ 765.000,00 

4) Encontre a vida útil (em meses ou anos, geralmente). 

Vida útil =10 anos 

5) Divida o valor depreciável pela vida útil 

Depreciação = R$ 765.000,00/10 anos = R$ 76.500,00 por ano 

6) Você encontrará o valor da depreciação.  

Como o período entre 10.04.19 e 31.12.19 corresponde a 9 meses, então a depreciação será: 

Obs.: para facilitar o cálculo desse intervalo, perguntemos: quantos meses antecederam a 
disponibilidade para uso imediato? Isso, 3 meses (Janeiro, Fevereiro e Março). Logo, 
subtraindo dos 12 meses: 12 – 3 = 9 meses. Também poderíamos escrever as iniciais dos 
meses e contá-los: A 1°,M 2°,J 3°,J 4°, A 5° ,S 6°,O 7°,N 8° e D 9°. 

Despesa de Depreciação entre 10.04.19 e 31.12.19 = Depreciação anual x Anos  
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Despesa de Depreciação entre 10.04.19 e 31.12.19 = R$ 76.500,00 x 9/12  

Despesa de Depreciação entre 10.04.19 e 31.12.19 = R$ 76.500,00 x 0,75 = R$ 57.375,00 

Gabarito: B. 

LISTAS DE QUESTÕES  

1. (Consulplan/Exame de Suficiência/2021.1) Uma Sociedade Comercial Ltda. detinha 10 unidades de 
estoque ao valor de R$ 18,00 cada. No mês seguinte, realizou a seguinte movimentação nos estoques: 

1 – Compra de 8 unidades por R$ 22,00 cada. 

2 – Compra de 10 unidades por R$ 21,00 cada. 

3 – Venda de 15 unidades por R$ 48,00 cada. 

4 – Venda de 5 unidades por R$ 49,00 cada. 

5 – Compra de 12 unidades por R$ 20,00 cada. 

6 – Venda de 10 unidades por R$ 49,00 cada. 

7 – Compra de 4 unidades por R$ 18,00 cada. 

Essa Sociedade utiliza o método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) para o controle de estoque. 
Considerando que essa empresa é tributada na compra e venda de mercadorias, com ICMS a 10%, informe, 
respectivamente, o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e o saldo do estoque final nesse referido mês. 

A) R$ 563,40 e R$ 244,80 

B) R$ 606,00 e R$ 272,00 

C) R$ 1.309,50 e R$ 244,80 

D) R$ 1.455,00 e R$ 272,00 

2. (Consulplan/Exame de Suficiência/2020.1) Uma Sociedade Empresária apresentou, em outubro de 
2017, as seguintes informações relativas a operações de compras e vendas de mercadorias realizadas 
no período: 

Datas das aquisições                                               10/10/2017           16/10/2017 
Valor total da Nota Fiscal de compra                       R$ 3.000,00          R$ 6.250,00 
Tributos recuperáveis, incluídos na Nota Fiscal      R$ 540,00            R$ 750,00 

Frete pago na compra                                             R$ 180,00            R$ 265,00 
Quantidade adquirida                                              200 unidades        500 unidades 

No final do mês de setembro/17, o saldo de mercadorias em estoque era igual a R$ 1.455,00, correspondente 
a 150 unidades. A única venda realizada no mês de outubro/17 ocorreu no dia 27/10/2017, quando foram 
vendidas 420 unidades. Considerando que a empresa utiliza o Método da Média Ponderada Móvel para 
avaliação de seus estoques, o Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) no mês de outubro de 2017 foi de: 

A R$ 4.914,00 

B R$ 4.988,00 
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C R$ 9.860,00 

D R$ 4.872,00 

3. (Consulplan/Exame de Suficiência/2021.2) No dia 11/03/2021, a Companhia A: 

• Adquiriu uma edificação (imóvel pago à vista, em dinheiro) para instalação de salas a serem utilizadas em 
seu novo escritório administrativo. O valor pago por esta aquisição foi R$ 4.000.000,00 e a companhia ainda 
não havia estimado quando faria a mudança de suas instalações administrativas para este novo escritório. 

• Adquiriu um terreno (pago à vista, em dinheiro) por R$ 600.000,00, mas a administração da companhia 
ainda não havia determinado o uso futuro deste terreno – por exemplo, se usaria o terreno como 
propriedade ocupada pelo proprietário ou para a venda. 

• Colocou à venda veículos antigos que eram utilizados em suas atividades operacionais de atendimento a 
clientes. Estes veículos estavam disponíveis para a venda imediata em suas condições atuais e a companhia 
considerava altamente provável a venda ainda no ano 2021, pois havia iniciado um programa firme para 
localizar comprador e concluir o plano de venda. Estes veículos estavam registrados ao valor contábil de R$ 
100.000,00; valor este menor que o valor justo menos as despesas de venda. 

Considerando somente as informações apresentadas, assinale a opção que indica, conforme a NBC TG 28 
(R4) Propriedade para investimento, NBC TG 27 (R4) Ativo imobilizado e NBC TG 31 (R4) Ativo não circulante 
mantido para venda e operação descontinuada, os lançamentos contábeis no momento do reconhecimento 
inicial das informações apresentadas. 

 

4. (Consulplan/Exame de Suficiência/2021.2) Considere as seguintes operações realizadas por empresa 
brasileira de capital aberto, altamente dependente de importação de maquinários para o seu processo 
produtivo: 

a) Aquisição, com pagamento à vista, em fevereiro de 2020, de um fornecedor localizado no Estados Unidos 
da América, de uma máquina no valor de US$ 100.000,00. O prazo de entrega e instalação da máquina, 
marcado para maio do mesmo ano, foi honrado pelo fornecedor. 

b) Contratação e pagamento de seguro com custo de 2,5% do valor da máquina. 

c) Contratação e pagamento de frete internacional com custo de 6% do valor da máquina. 

As taxas de câmbio, no ano em questão, foram as seguintes: 
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Com base apenas nas informações anteriores e, portanto, desconsiderando os lançamentos referentes à 
tributação ou quaisquer outros gastos incorridos em virtude da referida importação, para fins de 
simplificação, os seguintes lançamentos contábeis deverão ser efetuados pela empresa: 

A) Importação de Máquina do Exterior: 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 324.490,00 

Pagamento de frete internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 19.469,40 

Pagamento de Seguro internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 8.112,25 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 

Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 352.071,65 

B) Importação de Máquina do Exterior: 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Fornecedores Estrangeiros – To Drill Products-Inc R$ 100.000,00 

Pagamento de frete internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 6.000,00 

Pagamento de Seguro internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 2.500,00 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 

Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 108.500,00 

C) Importação de Máquina do Exterior: 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Fornecedores Estrangeiros – To Drill Products-Inc R$ 387.480,00 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 
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Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 387.480,00 

D) Importação de Máquina do Exterior: 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Fornecedores Estrangeiros – To Drill Products-Inc R$ 319.000,00 

Pagamento de frete internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 19.140,00 

Pagamento de Seguro internacional ref. à importação da máquina 

Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado 

a Bancos – Conta Movimento R$ 7.975,00 

Transferência de Saldo da Conta “Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado” 

Máquinas e Equipamentos 

a Importação em Andamento de Bens do Ativo imobilizado R$ 346.115,00 

5. (Consulplan/Exame de Suficiência/2020.2) Uma Sociedade Empresária adquiriu uma máquina em 
10/04/2019, com disponibilidade para uso imediato, pelo valor de R$ 900.000,00, com valor residual 
de 15% e uma vida útil de 10 anos. Em 31.12.2019, as despesas de depreciação na Demonstração do 
Resultado do Exercício serão de: 

A R$ 51.000,00 

B R$ 57.375,00 

C R$ 67.500,00 

D R$ 90.000,00 

GABARITO 

QUESTÃO GABARITO 
1 A 
2 B 
3 A 
4 A 
5 B 
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