ATIVIDADE PRÁTICA N°02
01)“O montante líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter por um ativo no
fim de sua vida útil econômica, deduzidos os gastos esperados para sua alienação”. Essa é a
definição para:
a) valor líquido contábil
b) valor bruto contábil
c) valor residual
d) valor depreciável, amortizável e exaurível
e) valor líquido alienável
02) O Conselho Federal de Contabilidade por meio de Norma específica estabelece “critérios e
procedimentos para o registro contábil da depreciação, amortização e exaustão.” De acordo com as
Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC – T 16, as Demonstrações Contábeis devem divulgar,
para cada classe de imobilizado, em nota explicativa, os itens a seguir, EXCETO :
a)
b)
c)
d)
e)

valor contábil bruto.
método utilizado.
taxa utilizada.
vida útil econômica.
base de cálculo utilizada.

03) Para se estimar a vida útil econômica de um ativo, devem ser considerados os seguintes
fatores, exceto:
a) a obsolescência tecnológica
b) os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo
c) a previsão na proposta orçamentária
d) a capacidade de geração de benefícios futuros
e) o desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não
04) Estão sujeitos ao regime de depreciação todos os bens patrimoniais, EXCETO:
A ( ) As Edificações de uso próprio;
B ( ) Bens de uso comum que absorveram recursos públicos, considerados de vida útil
indeterminada;
C ( ) Terrenos rurais;
D ( ) Veículos de transporte escolar;
E ( ) As alternativas “b” e “c” estão corretas.
05) De acordo com as nova legislação da contabilidade aplicada ao Setor Público, marque V para
as alternativas verdadeiras e F para as falsas, nas questões abaixo:
1. ( ) Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua
vida útil.
2.

( ) Vida útil de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo,
após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição
esperadas para o fim de sua vida útil.
3. ( ) Valor residual é o período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo.
4. ( ) Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas,
conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem
para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória.
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5. ( ) O resultado patrimonial corresponde à diferença entre o valor total das variações
patrimoniais aumentativas e o valor total das variações patrimoniais diminutivas de um dado
período.
6. ( ) Na determinação da cota de depreciação de um bem por meio do método linear ou de
quotas constantes, a quota periódica de depreciação é determinada pela relação (valor do
bem - valor residual) / vida útil do bem.
7. Essas classes de bens foram retiradas do Setor de Patrimônio de uma prefeitura da região
norte do país. Você precisa ajudar a comissão de servidores a identificar quais desses bens
será objeto de depreciação, amortização ou exaustão. Marque um X na coluna correta:
Classes de Bens – ANC

Depreciação

Amortização

Exaustão

Imóveis
Veículos
Jazidas minerais
Direitos de uso
Direitos autorais
Florestamento e reflorestamento
Máquinas e Equipamentos
Marcas e patentes
Sistemas aplicativos – Software
Computadores e periféricos
Móveis e utensílios
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