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78. O detalhamento proporcionado nas subclassificações depende
dos requisitos dos Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e
Orientações do CPC e da dimensão, natureza e função dos
montantes envolvidos. Os fatores estabelecidos no item 58
também são usados para decidir as bases a se utilizar para tal
subclassificação. As divulgações variam para cada item, por
exemplo:
(a) os itens do ativo imobilizado são segregados em classes de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo
Imobilizado;
(b) as contas a receber são segregadas em montantes a receber
de clientes comerciais, contas a receber de partes relacionadas,
pagamentos antecipados e outros montantes;
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(c) os estoques são segregados, de acordo com o Pronunciamento
Técnico CPC 16 – Estoques, em classificações tais como
mercadorias para revenda, insumos, materiais, produtos em
processo e produtos acabados;
(d) as provisões são segregadas em provisões para benefícios dos
empregados e outros itens; e
(e) o capital e as reservas são segregados em várias classes, tais
como capital subscrito e integralizado, prêmios na emissão de
ações e reservas.
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79. A entidade deve divulgar o seguinte seja no balanço
patrimonial, seja na demonstração das mutações do patrimônio
líquido ou nas notas explicativas:
(a) para cada classe de ações do capital:
(i) a quantidade de ações autorizadas;
(ii) a quantidade de ações subscritas e inteiramente integralizadas,
e subscritas mas não integralizadas;
(iii) o valor nominal por ação, ou informar que as ações não têm
valor nominal;
(iv) a conciliação entre as quantidades de ações em circulação no
início e no fim do período;
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(v) os direitos, preferências e restrições associados a essa classe
de ações, incluindo restrições na distribuição de dividendos e no
reembolso de capital;
(vi) ações ou quotas da entidade mantidas pela própria entidade
(ações ou quotas em tesouraria) ou por controladas ou coligadas;
e
(vii) ações reservadas para emissão em função de opções e
contratos para a venda de ações, incluindo os prazos e respectivos
montantes; e
(b) uma descrição da natureza e da finalidade de cada reserva
dentro do patrimônio líquido.
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80. A entidade sem capital representado por ações, tal como uma
sociedade de responsabilidade limitada ou um truste, deve
divulgar informação equivalente à exigida no item 79(a),
mostrando as alterações durante o período em cada categoria de
participação no patrimônio líquido e os direitos, preferências e
restrições associados a cada categoria de instrumento patrimonial.
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80A. Se a entidade tiver reclassificado
(a) um instrumento financeiro com opção de venda classificado
como instrumento patrimonial, ou
(b) um instrumento que impõe à entidade a obrigação de entregar
à contraparte um valor pro rata dos seus ativos líquidos
(patrimônio líquido) somente na liquidação da entidade e é
classificado como instrumento patrimonial entre os passivos
financeiros e o patrimônio líquido, ela deve divulgar o montante
reclassificado para dentro e para fora de cada categoria (passivos
financeiros ou patrimônio líquido), e o momento e o motivo dessa
reclassificação.
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6.(Telebras – CESPE – 2013) No que se refere ao reconhecimento,
à mensuração e à classificação dos elementos que compõem o
balanço patrimonial de uma companhia aberta, julgue os itens
seguintes.

Os investimentos de longo prazo mantidos para fins de negociação
devem ser classificados no ativo não circulante.

( ) certo ( ) erradoX
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7.(IF-AL – Copeve-UFAL – 2011) O balanço patrimonial tem por
finalidade apresentar a posição

A) econômica da empresa.
B) patrimonial e financeira da empresa.
C) financeira.
D) patrimonial e de resultado da empresa.
E) patrimonial e econômica da empresa.

X
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8.(AL-BA – FGV – 2014) Sobre os componentes do balanço
patrimonial, assinale a afirmativa correta.

A) Participações permanentes no capital social de outras
sociedades estão contabilizadas no Ativo Imobilizado.
B) Imóveis destinados a valorização estão contabilizados no Ativo
Imobilizado.
C) Imóveis destinados à venda no ciclo operacional da entidade
estão contabilizados no Ativo Circulante.
D) Perdas na justiça, consideradas possíveis, devem ser
contabilizadas no Passivo Circulante.
E) Ganhos na justiça, considerados possíveis, devem ser
contabilizados no Ativo Circulante.

X
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9.(AL-GO – IADES – 2019) De acordo com o que dispõe o CPC 26
R1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, quanto à
classificação de ativos e de passivos no balanço patrimonial, um
lote de material que será consumido no decurso normal do ciclo
operacional da entidade será classificado como

A) gastos operacionais.
B) despesas antecipadas.
C) ativo circulante.
D) ativo diferido.
E) passivo circulante.
X
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10.(DPE-MT – FGV – 2015) Assinale a opção que não representa a
liquidação de um passivo de uma entidade.

A) Renúncia do credor
B) Prestação de serviços de valores já recebidos.
C) Conversão da obrigação em item do patrimônio líquido.
D) Transferência de outros ativos.
E) Recebimento de mercadorias que haviam sido encomendadas.X
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11.(CFC – CFC – 2013) O passivo deve ser classificado como
circulante quando satisfizer alguns critérios elencados na NBC TG 26
– Apresentação das Demonstrações Contábeis.
Assinale a opção que NÃO corresponda aos critérios de classificação
do passivo circulante.

A) A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do
passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço.
B) Deve ser recebido pela entidade devedora no período após a data
do balanço do exercício subsequente.
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A) A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do
passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço.

B) Deve ser recebido pela entidade devedora no período após a data
do balanço do exercício subsequente.

C) Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal
da entidade.

D) Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado.

X
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12.(UFC – Instituto AOCP – 2014) De acordo com o CPC 26, o ativo
deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos
seguintes critérios, EXCETO
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A) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou
consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade.
B) está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
C) espera-se que seja realizado até doze meses após a data do
balanço.
D) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal
da entidade.
E) é caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso
para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos
doze meses após a data do balanço.

X


