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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: CPC 00 e CPC 02.   

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 

CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro 

Esta Estrutura Conceitual não é um pronunciamento propriamente dito. Nada contido nesta Estrutura 
Conceitual se sobrepõe a qualquer pronunciamento ou qualquer requisito em pronunciamento. 

Muitos investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, não podem 
exigir que as entidades que reportam forneçam informações diretamente a eles, devendo se basear em 
relatórios financeiros para fins gerais para muitas das informações financeiras de que necessitam. 
Consequentemente, eles são os principais usuários aos quais se destinam relatórios financeiros para fins 
gerais. 

Relatórios financeiros para fins gerais não fornecem nem podem fornecer todas as informações de que 
necessitam seus usuários. 

Importante destacar que esses relatórios financeiros não se destinam a apresentar o valor da entidade 
que reporta.    

Características qualitativas fundamentais e de melhoria 

As características qualitativas foram divididas em duas categorias: Características qualitativas 
fundamentais (relevância e representação fidedigna) e Características qualitativas de melhoria 
(comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade) 



1.1.1.1 . Túlio Lages 
1.1.1.2 Aula 00 

  

 

3 

 

Restrição de Custo na Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro Útil 

O custo para gerar a informação é uma restrição, que impede a geração de toda a informação considerada 
relevante para o usuário. Se divulgar uma informação é mais caro do que a informação propriamente dita, 
pode ser que seja necessário avaliar se essa decisão é mesmo necessária para a divulgação das 
demonstrações contábeis. 

Premissa de continuidade operacional 

 

Características 
Qualitativas

Fundamentais

Relevância Capaz de fazer 
diferença

Valor preditivo

Valor confirmatório

Ambos

Materialidade: 
aspecto da relevância 
(omissão ou distorção 

podem influenciar)Representação 
fidedigna

Completa

Neutra

Livre de erro

De melhoria

Comparabilidade Requer no mínimo 
dois itens

Consistência: 
mesmos métodos 
para mesmos itens

Capacidade de 
verificação

Diferentes 
observadores podem 

chegar a consenso

Tempestividade Ter a informação a 
tempo

Compreensibilidade Informação clara e 
compreensível

Premissa da continuidade
Empresa vai continuar em 

operação (preços de 
entrada)

Se houver previsão de fim, 
utilizamos bases diferentes
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Elementos das Demonstrações Contábeis 

As definições que se apresentam a seguir são, indubitavelmente, as mais importantes (desta aula) para a 
prova. Portanto, tratem de entendê-las e decorá-las. 

 

Bases de Mensuração: 

• Custo histórico 

Custo histórico 
 

Ativo 
Valores pagos 

Valores a serem pagos 
 

Passivo 
Recursos receb. em troca da obrigação 

Valor para liquidar 

• Valor Atual 

As mensurações ao valor atual fornecem informações monetárias sobre ativos, passivos e respectivas 
receitas e despesas, utilizando informações atualizadas para refletir condições na data de mensuração 

As bases de mensuração do valor atual incluem: 
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Valor Justo 
Ativo: Preço recebido pela venda do ativo na data das demonstrações 
Passivo: Preço para liquidar a obrigação na data das demonstrações 

Valor em Uso / Valor de Cumprimento 
Ativo: Valor presente dos fluxos de caixa obtidos com uso do ativo 
Passivo: Valor presente para cumprir a obrigação. 

Custo corrente 
Ativo: Valor a ser pago na data das demonstrações 
Passivo: Valor para liquidar a obrigação na data das demonstrações 

Conceitos de Capital e Manutenção de Capital 

O conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das entidades na preparação de suas 
demonstrações contábeis. De acordo com o conceito financeiro de capital, tal como o dinheiro investido ou 
o seu poder de compra investido, o capital é sinônimo de ativo líquido ou patrimônio líquido da entidade. 
Por outro lado, segundo o conceito físico de capital, o capital é considerado como a capacidade produtiva 
da entidade baseada, por exemplo, nas unidades de produção diária. Em síntese: 

 

  

• Manutenção do capital (dinheiro investido)

Manutenção do capital financeiro

• Capacidade física produtiva, operacional

Manutenção do capital físico 
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CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e 
conversão de demonstrações contábeis 

Uma empresa pode ter transações em moeda estrangeira ou operações (controladas ou coligadas) no 
exterior. 

Definições Importantes: 

Taxa/Moeda Conceito 
Taxa de câmbio Relação de troca entre duas moedas 

Moeda funcional Moeda do ambiente econômico principal  
Moeda estrangeira Qualquer moeda diferente da moeda funcional  

Moeda de apresentação Moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas 
Taxa de fechamento Taxa de câmbio à vista vigente ao término do exercício social 

Taxa de câmbio à vista Taxa da data em que ocorre a transação 

 

1. No caso de transações: 

1.1. Reconhecimento inicial: é feito pela taxa de câmbio na data da transação 

2. Reconhecimentos subsequentes 

2.1. Itens monetários: são convertidos pela taxa de fechamento (taxa da data do balanço). A variação 
cambial vai para o resultado. 

2.2. Itens não monetários reconhecidos pelo custo: são convertidos pela taxa da data da transação, 
portanto não geram variação cambial. 

2.3. Itens não monetários reconhecidos pelo valor justo: são convertidos pela taxa da data de 
reconhecimento ao valor justo. 

Itens

Monetários

Puros: Não contém 
ajuste/reavaliação Caixa

Prefixados: Expectativa 
de inflação inserida

Contas a receber - vendas 
a prazo

Indexados: Sujeitos à 
atualização pós-fixada Empréstimos em TR/dólar

Não monetárois Todos os demais Estoques, imobilizado
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3. Filial, agência, sucursal ou dependência no exterior: 

3.1. Não tem autonomia  é considerada uma extensão das atividades da investidora  variação cambial 
vai para resultado; 

3.2. Tem autonomia  é entidade autônoma  variação cambial vai para conta específica do Patrimônio 
Líquido, e é reconhecida no resultado apenas quando da alienação ou baixa do investimento no exterior. 

Quando as filiais, agências, sucursais e dependências se caracterizarem como entidades autônomas, as 
variações cambiais de tal investimento líquido deverão ser registradas em conta específica do patrimônio 
líquido para serem reconhecidas em receita ou despesa quando da venda ou baixa do investimento líquido.  

 

Veremos com detalhes essa contabilização, mas já podemos adiantar que a conta específica do PL é 
denominada ajuste acumulado de conversão. 

4. Dividendos: 

4.1. De investimentos avaliado pela equivalência patrimonial: São convertidos pela taxa da data do 
efetivo recebimento e reduzidos do valor do investimento 

Contabilização: 

D – Bancos 

C – Investimento 

4.2. De investimentos avaliados pelo custo: são convertidos pela taxa da data do efetivo recebimento e 
reconhecidos como receita, exceto se forem referentes a resultados pré-existentes. Nesse último caso, 
diminuem o valor do investimento. 

Contabilização: 

D – Bancos 

C – Receita de dividendos 

OU 

D – Bancos 

C - Investimento 

Filial no exterior

Não tem 
autonomia

Variação cambial 
no resultado

Tem autonomia Variação cambial 
vai para o PL
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Se os dividendos forem referentes a resultados pré-existentes. 

5. Itens monetários com características de investimento liquido: ocorre quando valores a receber ou a 
pagar entre a investidora e a investida, sem previsão de liquidação. Nesse caso, tais valores são 
considerados parte do investimento líquido. 

5.1. Nas demonstrações individuais de cada empresa: a variação cambial desses itens monetários é 
reconhecida no resultado do exercício. 

5.2. Nas demonstrações consolidadas: a variação cambial dos itens monetários com natureza de 
investimento é reconhecida no Patrimônio Líquido. 

Uma transação em moeda estrangeira é a transação que é fixada ou requer sua liquidação em moeda 
estrangeira, incluindo transações que são originadas quando a entidade: 

(a) compra ou vende bens ou serviços cujo preço é fixado em moeda estrangeira; 

(b) obtém ou concede empréstimos, quando os valores a pagar ou a receber são fixados em moeda 
estrangeira; ou 

(c) de alguma outra forma, adquire ou desfaz-se de ativos, ou assume ou liquida passivos fixados em moeda 
estrangeira. 

O reconhecimento inicial geralmente é feito da seguinte forma. Aplicamos a taxa de câmbio à vista 
(portanto, a taxa do dia do reconhecimento da transação) ao valor em moeda estrangeira. 

 

Mensuração Subsequente 

Vamos estudar agora como ficam as transações em moeda estrangeira nos balanços subsequentes ao 
reconhecimento inicial. 

ITEM AVALIAÇÃO 
Itens monetários Taxa de fechamento 
Itens não monetários mensurados ao custo histórico Taxa na data da transação 
Itens não monetários mensurados ao valor justo Taxa da data em que valor justo foi mensurado 

6. Para converter demonstrações em moeda estrangeira para real: 

6.1. Ativo e Passivo: use a Taxa de Fechamento (taxa da data do balanço) 

6.2. PL: use a taxa histórica (taxa da data em que o valor foi incluído no PL) 

6.3. DRE: use a taxa da data da transação OU taxa média. 

Reconhecimento inicial Taxa de câmbio à vista 
(data da operação)

Pode ser utilizada           
taxa média
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6.4. A diferença (ATIVO – (PASSIVO + PL)) é o Ajuste Acumulado de Conversão. 

6.5. O lucro ou prejuízo apurado vai para o Resultado, via Equivalência Patrimonial. 

6.6. O valor calculado conforme item 6.4 acima vai para o PL (Ajuste Acumulado de Conversão). 

7. Moeda funcional: é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Pode ser 
alterada. 

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) A empresa brasileira MITNARO S/A, em abril de 2020, importou 

maquinário da empresa americana Strong Products-Inc, no valor de US$ 100.000,00. O maquinário 

foi instalado e ficou pronto para entrar em operação no mesmo mês, quando a taxa de câmbio 

vigente era: US$ 1,00 = R$ 3,3098. Nas condições negociais, ficou estabelecido que o pagamento 

seria a prazo e deveria ser efetuado no dia 02 de maio de 2020. No dia do efetivo pagamento da 

máquina importada, verificou- -se que a taxa de câmbio era US$ 1,00 = R$ 3,5418 e que a empresa 

estava isenta do pagamento de IOF. 

Considerando as informações disponibilizadas anteriormente, assinale o lançamento a ser efetuado em 
virtude do efetivo pagamento ao fornecedor estrangeiro. 

A) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 330.980,00 

D – Variações cambiais (Conta de resultado) R$ 23.200,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 354.180,00 

B) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 354.180,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 354.180,00 

C) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 307.780,00 

D – Variações cambiais (Conta de resultado) R$ 23.200,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 330.980,00 

D) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 354.180,00 

C – Variações cambiais (Conta de resultado) R$ 23.200,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 330.980,00 

Comentários: 

Fornecedores: US$ 100.000,00 X R$ 3,3098 = R$ 330.980,00 

Pagamento: US$ 100.000,00 X R$ 3,5418 = R$ 354.180,00 

Variação Cambial: R$ 23.200,00 (R$ 330.980,00 – R$ 354.180,00) 
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Débito: Fornecedores estrangeiros    R$ 330.980,00 

Crédito: Caixa      R$ 354.180,00 

Débito: Variação Cambial Negativa   R$   23.200,00 

Gabarito: A 

2. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) Observe as seguintes operações realizada pela empresa 

EGENTART em 2020: 

I. Aquisição de moeda estrangeira (dólar norte-americano), em fevereiro, no montante de U$ 800.000,00. 
II. Aquisição de imóvel no exterior, em julho, no valor de U$ 500.000,00. 

Para efeito de simplificação, considere as taxas de câmbio a seguir: 

 
Com base nas informações anteriores, assinale as contabilizações necessárias para o reconhecimento inicial 
das transações à época do fechamento do Balanço Patrimonial: 
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Comentários: 

Valor US$ 800.000 x 3,6688 = R$ 2.935.040 

Valor em dezembro:  US$ 800.000 x 4,0301 = 3.224.080 

Variação cambial:  R$ 289.040 

Imóvel US$ 500.000 x 3,8187 = R$ 1.909.350 

Contabilização 

D – Disponibilidade em moeda estrangeira   R$ 2.935.040 

C – Bancos       R$ 2.935.040 

D – Imóveis       R$ 1.909.350 

C – Bancos       R$ 1.909.350 

D – Disponibilidade em moeda estrangeira   R$ 289.040 

C – Ajuste de Avaliação patrimonial (PL)  R$ 289.040 

Gabarito: A 

3. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) Diógenes, jovem empreendedor, abriu uma pequena empresa 

para a comercialização de máquinas perfuratrizes. No primeiro ano, a empresa realizou as seguintes 

operações: 

a) Aquisição de 10 máquinas, de mesmo modelo, pelo valor unitário de R$ 8.500,00; 

b) Venda das 10 máquinas pelo valor de R$ 15.000,00 cada; 

c) À época da comercialização das máquinas, para reposição do estoque, seriam necessários R$ 100.000,00; 

d) Entre a aquisição (estoque original) e a venda das máquinas, a taxa de inflação registrada foi de 10%. 

Tendo por base as informações disponibilizadas anteriormente e os conceitos de Capital e Manutenção de 
Capital de uma entidade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
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( ) Considerando o conceito de Capital Físico operacional, o custo das máquinas negociadas, a ser 
considerado para mensuração do lucro, seria de R$ 100.000,00. 

( ) Se Diógenes estiver preocupado em manter o capital nominal, deve focar sua atenção no conceito de 
Capital Financeiro, que diz respeito à Receita com Vendas, R$ 150.000,00, e no Custo de Mercadorias 
Vendidas original que é de R$ 85.000,00. De acordo com esse conceito, o poder aquisitivo geral da empresa, 
resultante da negociação das máquinas, será de R$ 65.000,00. 

( ) Sob a ótica do conceito de Manutenção de Capital Físico, a empresa de Diógenes não auferiu lucro, haja 
vista que a sua capacidade operacional no final do período é inferior à capacidade operacional do início do 
período, quando considerados o Custo de Mercadorias Vendidas ao preço corrente e o ajuste inflacionário 
do capital de origem. 

A sequência está correta em 

A) F, F, V. 

B) V, V, F. 

C) V, F, F. 

D) F, V, V. 

Comentários: 

O conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das entidades na preparação de suas 
demonstrações contábeis. De acordo com o conceito financeiro de capital, tal como o dinheiro investido 
ou o seu poder de compra investido, o capital é sinônimo de ativo líquido ou patrimônio líquido da entidade. 
Por outro lado, segundo o conceito físico de capital, o capital é considerado como a capacidade produtiva 
da entidade baseada, por exemplo, nas unidades de produção diária.  

Em síntese: 

- Capital Financeiro  Ativo líquido ou patrimônio líquido. 

- Capital Físico  Capacidade produtiva ou operacional da entidade.  

O conceito de manutenção do capital físico era muito importante na época da inflação alta. Vejamos o que 
a questão apresentou para apresentar o conceito: 

Suponha que uma determinada empresa seja constituída com 100.000 de Capital Social, para comercializar, 
máquinas. O capital social foi integralizado em dinheiro. No primeiro mês, a empresa compra 10 máquinas 
pelo valor 85.000 reais. 

Balanço Inicial 
Ativo Passivo 

Caixa  15.000   
Estoques   85.000 Patrimônio Líquido 
  Capital Social 100.000 

Durante o mês, a empresa vende as máquinas por 150.000 à vista.  
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Quando vai comprar outras unidades da mesma máquina, o preço subiu para 100.000.   

Balanço no final do mês 
Ativo Passivo 

Caixa  65.000   
Estoques   100.000 Patrimônio Líquido 
  Capital Social  100.000 
  Resultado do exercício 165.000 

Demonstração do Resultado 
Venda 150.000 
CMV (85.000) 

Lucro Bruto 65.000 

Sob a ótica de manutenção do capital financeiro, a empresa apurou um lucro de 65.000. 

Seu ativo, que era de 100.000, passou para 165.000. Este resultado bate com o lucro contábil, que também 
foi de 65.000.  

Entretanto, se considerarmos a manutenção do capital físico, o resultado muda um pouco.  

No início do mês, a empresa possuía máquinas e 15.000 em caixa. No final do mês, após a venda e a compra 
de nova unidade, a empresa possui estoques e 65.000 em caixa. O lucro pelo conceito de capital físico foi de 
65.000 - 15.000 = R$ 50.000,00 

Naturalmente, com inflação baixa, não deve ocorrer nenhuma mudança de preço tão drástica, mas o 
conceito de manutenção do capital físico permanece. 

Vamos analisar as alternativas: 

( ) Considerando o conceito de Capital Físico operacional, o custo das máquinas negociadas, a ser 
considerado para mensuração do lucro, seria de R$ 100.000,00. 

Correto, para apuração do lucro pelo conceito de capital físico, temos que considerar o custo de reposição, 
conforme apresentamos no exemplo acima.  

( ) Se Diógenes estiver preocupado em manter o capital nominal, deve focar sua atenção no conceito de 
Capital Financeiro, que diz respeito à Receita com Vendas, R$ 150.000,00, e no Custo de Mercadorias 
Vendidas original que é de R$ 85.000,00. De acordo com esse conceito, o poder aquisitivo geral da empresa, 
resultante da negociação das máquinas, será de R$ 65.000,00. 

Errado, ERRADO, este é o aumento do poder aquisitivo geral da empresa. É o lucro pelo conceito de Capital 
Financeiro. O poder aquisitivo geral é a capacidade financeira, que será de 150.000 ou mais, a depender do 
valor do Capital Social inicial. 

( ) Sob a ótica do conceito de Manutenção de Capital Físico, a empresa de Diógenes não auferiu lucro, haja 
vista que a sua capacidade operacional no final do período é inferior à capacidade operacional do início do 
período, quando considerados o Custo de Mercadorias Vendidas ao preço corrente e o ajuste inflacionário 
do capital de origem.  
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 Errado, a empresa auferiu lucro pelo conceito de manutenção de capital físico, pois vendeu por R$ 150.000 
mercadorias podem ser repostas por R$ 100.000,00.  

Gabarito: C 

4. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2020.2) Determinada empresa agrícola de grande porte exporta a 

totalidade de sua produção para clientes localizados na China. Num contexto como esse, o 

significado de moeda funcional é de grande importância. Esse conceito corresponde: 

A À relação de troca entre duas moedas. 

B À moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. 

C À taxa de câmbio normalmente utilizada para liquidação imediata das operações de câmbio. 

D Às unidades de moeda mantidas em caixa e ativos e passivos a serem recebidos ou pagos em um número 
fixo ou determinado de unidades de moeda. 

Comentários: 

Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento Técnico com os significados abaixo descritos: 

Taxa de fechamento é a taxa de câmbio à vista vigente ao término do período de 
reporte. 

Variação cambial é a diferença resultante da conversão de um número específico de 
unidades em uma moeda para outra moeda, a diferentes taxas cambiais. 

Taxa de câmbio é a relação de troca entre duas moedas. 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do 
mercado na data de mensuração (ver Pronunciamento Técnico CPC 46). (Alterada pela 
Revisão CPC 03) 

Moeda estrangeira é qualquer moeda diferente da moeda funcional da entidade. 

Entidade no exterior é uma entidade que pode ser controlada, coligada, 
empreendimento controlado em conjunto ou filial, sucursal ou agência de uma entidade 
que reporta informação, por meio da qual são desenvolvidas atividades que estão 
baseadas ou são conduzidas em um país ou em moeda diferente daquelas da entidade que 
reporta a informação.  

Moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. 

Grupo econômico é uma entidade controladora e todas as suas controladas. 

Itens monetários são unidades de moeda mantidas em caixa e ativos e passivos a serem 
recebidos ou pagos em um número fixo ou determinado de unidades de moeda. 
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Investimento líquido em entidade no exterior é o montante que representa o interesse 
(participação na maior parte das vezes) da entidade que reporta a informação nos ativos 
líquidos dessa entidade. 

Moeda de apresentação é a moeda na qual as demonstrações contábeis são 
apresentadas. 

Taxa de câmbio à vista é a taxa de câmbio normalmente utilizada para liquidação 
imediata das operações de câmbio. 

Esquematizemos: 

Taxa/Moeda Conceito 
Taxa de câmbio Relação de troca entre duas moedas 

Moeda funcional Moeda do ambiente econômico principal  
Moeda estrangeira Qualquer moeda diferente da moeda funcional  

Moeda de apresentação Moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas 
Taxa de fechamento Taxa de câmbio à vista vigente ao término do exercício social 

Taxa de câmbio à vista Taxa da data em que ocorre a transação 

Moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Por exemplo: 

 

Gabarito: B 

5. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2018.2.Adaptada) A NBC TG Estrutura Conceitual citada apresenta as 

características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria. De acordo com 

o exposto, NÃO representa uma característica qualitativa de melhoria: 

A Materialidade. 

B Capacidade de verificação. 

C Tempestividade. 

D Comparabilidade. 

Comentários: 

As características qualitativas foram divididas em duas categorias: Características qualitativas 
fundamentais (relevância e representação fidedigna) e Características qualitativas de melhoria 
(comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade) 

Moeda funcional Brasil Real
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De posse do que foi dito acima, a materialidade não é uma característica qualitativa de melhoria. 

A materialidade é um aspecto de relevância específico da entidade, baseado na natureza ou na magnitude. 

Gabarito: A 

 

  

Características 
Qualitativas

Fundamentais

Relevância Capaz de fazer 
diferença

Valor preditivo

Valor confirmatório

Ambos

Materialidade: 
aspecto da relevância 
(omissão ou distorção 

podem influenciar)Representação 
fidedigna

Completa

Neutra

Livre de erro

De melhoria

Comparabilidade Requer no mínimo 
dois itens

Consistência: 
mesmos métodos 
para mesmos itens

Capacidade de 
verificação

Diferentes 
observadores podem 

chegar a consenso

Tempestividade Ter a informação a 
tempo

Compreensibilidade Informação clara e 
compreensível
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LISTA DE QUESTÕES 

1. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) A empresa brasileira MITNARO S/A, em abril de 2020, importou 

maquinário da empresa americana Strong Products-Inc, no valor de US$ 100.000,00. O maquinário 

foi instalado e ficou pronto para entrar em operação no mesmo mês, quando a taxa de câmbio 

vigente era: US$ 1,00 = R$ 3,3098. Nas condições negociais, ficou estabelecido que o pagamento 

seria a prazo e deveria ser efetuado no dia 02 de maio de 2020. No dia do efetivo pagamento da 

máquina importada, verificou- -se que a taxa de câmbio era US$ 1,00 = R$ 3,5418 e que a empresa 

estava isenta do pagamento de IOF. 

Considerando as informações disponibilizadas anteriormente, assinale o lançamento a ser efetuado em 
virtude do efetivo pagamento ao fornecedor estrangeiro. 

A) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 330.980,00 

D – Variações cambiais (Conta de resultado) R$ 23.200,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 354.180,00 

B) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 354.180,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 354.180,00 

C) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 307.780,00 

D – Variações cambiais (Conta de resultado) R$ 23.200,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 330.980,00 

D) D – Fornecedores estrangeiros – Strong Products-Inc (Passivo Circulante) R$ 354.180,00 

C – Variações cambiais (Conta de resultado) R$ 23.200,00 

C – Bancos – Conta Movimento (Ativo Circulante) R$ 330.980,00 

2. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) Observe as seguintes operações realizada pela empresa 

EGENTART em 2020: 

III. Aquisição de moeda estrangeira (dólar norte-americano), em fevereiro, no montante de U$ 
800.000,00. 

IV. Aquisição de imóvel no exterior, em julho, no valor de U$ 500.000,00. 

Para efeito de simplificação, considere as taxas de câmbio a seguir: 

 
Com base nas informações anteriores, assinale as contabilizações necessárias para o reconhecimento inicial 
das transações à época do fechamento do Balanço Patrimonial: 
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3. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2021.1) Diógenes, jovem empreendedor, abriu uma pequena empresa 

para a comercialização de máquinas perfuratrizes. No primeiro ano, a empresa realizou as seguintes 

operações: 

a) Aquisição de 10 máquinas, de mesmo modelo, pelo valor unitário de R$ 8.500,00; 

b) Venda das 10 máquinas pelo valor de R$ 15.000,00 cada; 

c) À época da comercialização das máquinas, para reposição do estoque, seriam necessários R$ 100.000,00; 

d) Entre a aquisição (estoque original) e a venda das máquinas, a taxa de inflação registrada foi de 10%. 

Tendo por base as informações disponibilizadas anteriormente e os conceitos de Capital e Manutenção de 
Capital de uma entidade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

( ) Considerando o conceito de Capital Físico operacional, o custo das máquinas negociadas, a ser 
considerado para mensuração do lucro, seria de R$ 100.000,00. 

( ) Se Diógenes estiver preocupado em manter o capital nominal, deve focar sua atenção no conceito de 
Capital Financeiro, que diz respeito à Receita com Vendas, R$ 150.000,00, e no Custo de Mercadorias 
Vendidas original que é de R$ 85.000,00. De acordo com esse conceito, o poder aquisitivo geral da empresa, 
resultante da negociação das máquinas, será de R$ 65.000,00. 

( ) Sob a ótica do conceito de Manutenção de Capital Físico, a empresa de Diógenes não auferiu lucro, haja 
vista que a sua capacidade operacional no final do período é inferior à capacidade operacional do início do 
período, quando considerados o Custo de Mercadorias Vendidas ao preço corrente e o ajuste inflacionário 
do capital de origem. 

A sequência está correta em 

A) F, F, V. 

B) V, V, F. 

C) V, F, F. 

D) F, V, V. 

4. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2020.2) Determinada empresa agrícola de grande porte exporta a 

totalidade de sua produção para clientes localizados na China. Num contexto como esse, o 

significado de moeda funcional é de grande importância. Esse conceito corresponde: 

A À relação de troca entre duas moedas. 

B À moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. 

C À taxa de câmbio normalmente utilizada para liquidação imediata das operações de câmbio. 

D Às unidades de moeda mantidas em caixa e ativos e passivos a serem recebidos ou pagos em um número 
fixo ou determinado de unidades de moeda. 

5. (CONSULPLAN/EXAME CFC/2018.2.Adaptada) A NBC TG Estrutura Conceitual citada apresenta as 

características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria. De acordo com 

o exposto, NÃO representa uma característica qualitativa de melhoria: 

A Materialidade. 
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B Capacidade de verificação. 

C Tempestividade. 

D Comparabilidade. 

GABARITO 

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