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INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 3 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: CONTABILIDADE AVANÇADA 

Prof. Eduardo da Costa 

 

01) A empresa Floresta S.A possui 5% do capital social da empresa Araucária, cujo 

investimento é avaliado pelo método de custo, e 100% do capital social da empresa Ipê. 

Observe as informações das empresas investidas a seguir: 

 
 

No período não ocorreram outras alterações no Patrimônio Líquido das empresas 

investidas. 

 

Em relação à variação nos saldos dos investimentos na investidora Floresta S.A, o que é 

CORRETO afirmar? 

a) Houve um aumento de R$ 250,00 e R$ 3.000,00, respectivamente, nos saldos dos 

investimentos em Araucária e Ipê. 

b) Houve um aumento de R$ 250,00 no saldo do investimentos em Araucária. 

c) Houve um aumento de R$ 3.000,00 no saldo do investimento em Ipê. 

d) Houve um aumento de R$ 450,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, nos saldos dos 

investimentos em Araucária e Ipê. 

 

02) A Cia investidora adquiriu por R$ 80.000, em 31/12/X1, 70% das ações da Cia 

investida, cujo o patrimônio líquido nessa data era de R$ 120.000. Em 31/12/X2 a Cia 

Investida apurou o lucro líquido de R$ 15.000, do qual a administração propõe a 

distribuição de R$ 5.000 de dividendos em 08/X3. Assumindo que o investimento seja 

relevante, podemos dizer que o saldo da conta de investimentos da Investidora é: 

a)R$ 87.000. 

b)R$ 83.500. 

c)R$ 94.000. 

d)R$ 90.500. 

 

 

03) A empresa A, adquiriu 100.000 ações representativas de 30% do capital da empresa 

B, desembolsando R$ 500.000,00. A empresa ``B´´ com base em balanço patrimonial 

em 31/12 apresentou um patrimônio Líquido de R$ 1.200.000,00, conforme 

demonstrado abaixo. Podemos dizer que o saldo da conta de Participações Societárias 

foi de: 

 
a)R$ 360.000,00. 

b)R$ 500.000,00. 

c)R$ 220.000,00. 

d)R$ 140.000,00. 
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04) A Cia. Delta adquiriu por R$ 72.000 em 31/12/x1 60% das ações da Cia. Investida, 

cujo o patrimônio líquido nessa data era de R$ 120.000. Em 31/12/x2, a Cia investida 

apurou um lucro líquido de R$ 15.000  e dividendos de R$ 5.000,  que serão 

distribuídos em 10/x3. Assumindo que o investimento seja relevante, e que a Cia Delta 

utiliza o MEP (Método de Equivalência Patrimonial), podemos dizer que foi 

contabilizado, quanto aos dividendos: 

a) D- Investimentos-3.000 / C-Receita de Dividendos-3.000. 

b) D-Dividendos a Receber-3.000 / C-Receita de dividendos-3000. 

c) D-Dividendos a Receber-3.000 / C-Investimento-3.000. 

d) D-Banco conta moviemnto-3.000 / C-Receita de dividendos-3.000 

 

 

Disciplina: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO GOVERN. I 

Profª. Katiane Rouze 

 

05) Considerando-se o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

– MCASP, o registro contábil da constituição de uma provisão será efetuado a crédito 

de conta de Provisões e a débito de conta pertencente ao grupo de: 

a) Créditos Empenhados a Liquidar. 

b) Créditos Empenhados em Liquidação. 

c) Variações Patrimoniais Aumentativas. 

d) Variações Patrimoniais Diminutivas. 

 

06) O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP distingue a dívida ativa 

quanto à origem, conforme previsto na Lei nº 4.320/1964: dívida ativa tributária e 

dívida ativa não tributária. 

 

Considerando-se o que estabelece a Lei nº 4.320/64, assinale a opção que contenha 

apenas itens que podem dar origem à inscrição em Dívida Ativa Tributária. 

a) Empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer 

origem ou natureza. 

b) Foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de 

serviços prestados por estabelecimentos públicos. 

c) Impostos, taxas, contribuição de melhoria e os respectivos adicionais e multas. 

d) Indenizações e créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira. 

 

07)  Tendo por base as Normas Brasileiras de Contabilidade  Aplicadas ao Setor 

Público ( NBC T 16.1 – Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação), avalie as 

afirmações a seguir. 

 

I. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da ciência contábil que 

aplica, no processo gerador de informações, os princípios de contabilidade e as 

normas contábeis direcionados ao controle patrimonial de entidades do setor 

público. 

 

II. O Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, 

onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou  

utilizados pelas entidades do setor público, que porte ou represente um fluxo de 
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benefícios, presente ou futuro, inerente a prestação de serviços públicos ou à 

exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. 

 

III. O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o Patrimônio Público. 

IV. O Campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao setor Público restringe-se 

aos órgãos da administração direta.  

 
É correto APENAS o que se afirma em 

a) I e II. 

b) II e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III 

 

08) O conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é estabelecido em 

dispositivos da Constituição Federal (CF) e, a partir de 2000, por meio da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). A LDO: 

a) orienta a elaboração do PPA. 

b) compreende as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, por se 

tratar de um planejamento estratégico de médio prazo. 

c) dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. 

d) contém os critérios e as formas de limitação de empenho, que devem ser analisados 

trimestralmente. 

 

 

 

Disciplina: CONTROLADORIA APLICADA 

Profª. Ana Paula Barbosa 

 

09) Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a 

situação patrimonial da empresa em dado momento. Por esse motivo é tecnicamente 

chamado de Balanço Patrimonial (IUDÍCIBUS, 1985, p.153).  

As Receitas, Despesas, Ganhos e Perdas são contas que estão ligadas a Demonstração 

do Resultado do Exercício. Com base nas afirmativas abaixo assinale a alternativa 

correta que corresponda à sequência exata de V (Verdadeiro) e F (Falso):  

I) Receita Líquida – é o total bruto vendido no período. Nela estão inclusos os impostos 

sobre vendas (os quais pertencem ao governo) e dela não foram subtraídos as 

devoluções (vendas canceladas), e os abatimentos ocorridos no período. As contas 

Receita Bruta, Receita Líquida, Lucro Bruto, Lucro Operacional são contas devedoras e 

não redutoras da DRE.  

II) O CMV é utilizado para empresas industriais, o CPV é utilizados para empresas 

Comerciais e o CSP é utilizado para empresas Prestadoras de Serviços. Custos – são 

gastos utilizados para fabricação ou produção de produtos ou serviços. Os Custos são 

considerados contas credoras. 

III) A conta Descontos concedidos é uma Receita Financeira. Impostos sobre Vendas é 

uma despesa operacional de Vendas. 

IV) A Contabilidade adota o Regime de Competência. No Regime de Competência são 

contabilizadas as receitas e despesas, independentemente dos seus efetivos recebimentos 

ou pagamentos. A finalidade da DRE é justamente mostrar as receitas, os custos e as 

despesas e proporcionar o resultado de lucro ou prejuízo para a empresa. 

V) De acordo com a Lei 11.941/09 o Ativo é dividido nos seguintes grupos: Ativo 

Circulante e Não Circulante. O Ativo Não Circulante é subdividido em 6 subgrupos, 
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sendo eles: Realizável a Longo Prazo, Permanente, Investimento, Imobilizado, 

Intangível e Diferido. Ativo Intangível - bens corpóreos, ou visíveis; são bens que não 

se podem tocar, ou pegar, que passaram a ter grande relevância a partir das ondas de 

fusões, incorporações na Europa e nos Estados Unidos. Exemplo: Marcas e Patentes.  

VI) Despesas Operacionais – são as despesas necessárias para vender os produtos, 

administrar a empresa e financiar as operações. Enfim são todas as despesas que 

contribuem para a manutenção da atividade operacional da empresa. Prejuízo 

acumulado é uma conta com saldo devedor, contabilizada no lado do Passivo, e redutora 

do passivo. 

a) V; F; V; V; F; F 

b) F; F; F; V; F; V. 

c) F; F; V; V; F; V 

d) F; F; F; V; F; F 

 

10) Você sendo um futuro controller, que possui conhecimentos de Contabilidade 

Financeira, Contabilidade Gerencial, Contabilidade de Custos e Controladoria, ajude a 

empresa Futuros Contadores Ltda a elaborar de maneira correta a sua DRE – 

Demonstração do Resultado do Exercício correspondente ao ano de 2017, para saber se 

a empresa deu lucro ou prejuízo. Com base nos dados a seguir sabe-se que:  

 

Dados do exercício referentes à DRE (valores em R$): 

- Caixa – 18.500 

- CSLL – 1000 

- Contas a receber – 22.000 

- Juros Recebidos – 5.000 

- Empréstimos – 2.000 

- Vendas Brutas – 63.000 

- Veículos – 40.000 

- Abatimentos – 2.000 

- Fornecedores – 4.000 

- Impostos s/vendas – 800 

- Custo de Mercadoria Vendida - 10.000 

- Descontos obtidos – 1.500 

- Aluguel do Escritório – 2.500 

- Imposto de Renda – 2.500 

- Comissão de vendedores – 2.200 

- Capital Social – 29.000 

 

Com base nos dados acima pode-se afirmar em relação a DRE que: 

 

a) O Lucro Bruto é 50.500. 

b) Lucro Operacional 51.200. 

c) O Lucro Após o IR e CSLL 48.500. 

d) O Lucro Líquido 47.500. 

 
 

Disciplina: AUDITORIA E FRAUDES CONTÁBEIS I 

Prof. Fernando Takeo 

 

11) O profissional responsável pelo trabalho de auditoria é denominado auditor 

independente, normalmente integrante de uma firma de auditoria contratada pela 
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empresa a ser auditada. Sobre a auditoria independente, é correto afirmar que tem por 

objetivo:  

a) assessorar a alta administração da entidade no cumprimento de seus objetivos 

estratégicos e operacionais.  

b) emitir opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis.  

c) recomendar soluções para as não-conformidades e irregularidades apontadas nos 

relatórios de auditoria.  

d) levar ao Poder Judiciário elementos de prova necessários a subsidiar a solução de 

litígios entre a entidade e seus clientes. 

 

12) O objetivo principal da auditoria independente é a emissão de uma opinião sobre a 

adequação das demonstrações contábeis. Ao conduzir uma auditoria de demonstrações 

contábeis, são objetivos gerais do auditor obter segurança:  

a) razoável de que as demonstrações contábeis em parte estão livres de distorção 

irrelevante, devido à fraude ou erro, possibilitando que o auditor expresse opinião sobre 

se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos considerados, em 

conformidade com a estrutura de parecer financeiro consolidado do auditor 

independente.  

b) razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção 

irrelevante, devido a erros, possibilitando que o auditor expresse opinião sobre se as 

demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em 

conformidade com a estrutura de parecer financeiro.  

c) total de que as demonstrações contábeis em parte estão livres de distorção relevante, 

devido à fraude ou erro, possibilitando que o auditor expresse opinião sobre se as 

demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em 

conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável.  

d) razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção 

relevante, devido à fraude ou erro, possibilitando que o auditor expresse opinião sobre 

se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em 

conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. 

 

13) A responsabilidade do trabalho do auditor para com a sociedade em geral (auditor 

externo) e com dirigentes da empresa (auditor interno e externo) é indiscutível, e, no 

desempenho de suas funções, pode ser responsabilizado por danos eventualmente 

causados a terceiros. Em relação as equipes técnicas utilizadas no desenvolvimento dos 

trabalhos de auditoria externa, pode-se afirmar que a responsabilidade técnica do 

trabalho é:  

a) de toda a equipe técnica, desde que supervisionada pelo auditor e acompanhada por 

um coordenador com experiência adequada.  

b) do auditor, que assumirá total responsabilidade pelos trabalhos executados.  

c) da firma de auditoria, que assume os riscos mediante contrato assinado com a parte 

responsável.  

d) de todos os sócios da firma de auditoria, por responderem solidariamente e 

ilimitadamente.  

 

14) Quando um auditor envia seu trabalho para outro auditor de sua empresa avaliar seu 

trabalho, o mesmo atingiu o objetivo denominado: 

a) comprovação de exatidão dos fatos patrimoniais, pelo registro 

b) exame dos riscos patrimoniais 

c) interpretação e crítica dos exames a que se procedeu 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018/1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 7º PERÍODO 

 
d) comprovação da propriedade na identificação dos mesmos fatos em face da dinâmica 

patrimonial 

 

 

Disciplina: PERÍCIA CONTÁBIL E ARBITRAGEM I 

Prof. Fernando Takeo 

 

15) Com base na NBC TP 01 – Perícia Contábil, julgue os itens abaixo como 

Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

I. O perito, enquanto estiver de posse do processo ou de documentos, deve zelar por 

sua guarda e segurança e ser diligente. 

II. Para a execução da perícia contábil, o perito deve ater-se ao objeto e ao lapso 

temporal da perícia a ser realizada. 

III. Mediante termo de diligência, o perito deve solicitar por escrito todos os 

documentos e informações relacionados ao objeto da perícia, fixando o prazo para 

entrega. 

IV. A eventual recusa no atendimento a diligências solicitadas ou qualquer 

dificuldade na execução do trabalho pericial deve ser comunicada, com a devida 

comprovação ou justificativa, ao juízo, quando se tratar de perícia judicial; ou à 

parte contratante, no caso de perícia extrajudicial. 

São VERDADEIROS os itens:  

a) III e IV apenas 

b) II e III apenas 

c) I, II, III e IV 

d) I, II e IV apenas 

 

16) Com base na NBC TP 01 – Perícia Contábil, especificamente em relação aos 

procedimentos técnico-científicos aplicados na atividade de Perícia Contábil, julgue 

os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 

opção CORRETA. 

I. O exame é a análise de livros, registros das transações e documentos.  

II. A vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, 

coisa ou fato, de forma circunstancial. 

III. O arbitramento é a determinação de valores ou a solução de controvérsia por 

critério técnico-científico. 

IV. A avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, 

despesas e receitas. 

São VERDADEIROS os itens:  

a) III e IV apenas 

b) II e III apenas 

c) I, II e IV apenas 

d) I, II, III e IV 

 

17) No caso de uma divergência entre Alemanha e Brasil no porto de Santos, onde não 

há legislação vigente, o caso será resolvido por meio de: 

a) Perícia Extrajudicial 

b) Perícia Semi Judicial 

c) Perícia Judicial 

d) Perícia Arbitral 
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18) Os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar o laudo pericial 

contábil e o parecer técnico-contábil. O procedimento pericial caracterizado pela 

busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou de fato 

relacionado à perícia, é denominado: 

a) exame 

b) vistoria 

c) investigação 

d) indagação 

 

Disciplina: TÓPICOS AVANÇADOS EM CONTABILIDADE I 

Profª. Maria José Floriano Ferracini 

 

19) A Cia. Açúcar & Sal adquiriu produtos para serem utilizados no seu processo 

industrial. Os produtos foram adquiridos à vista pelo valor total de R$ 120.000,00. No 

valor pago pelos produtos estavam inclusos tributos recuperáveis de R$ 25.000,00 e 

tributos não recuperáveis de R$ 15.000,00. Na mesma data, a Cia. pagou frete e seguro 

no valor de R$ 8.000,00 para transporte dos produtos até a empresa. Na aquisição dos 

produtos, a Cia. Açúcar & Sal efetuou nas contas Caixa e Estoques os seguintes 

lançamentos:  

a)Débito em Estoques e crédito em Caixa, ambos no valor de R$ 128.000,00.  

b) Débito em Estoques e crédito em Caixa, ambos no valor de R$ 95.000,00.  

c) Débito em Estoques no valor de R$ 95.000,00 e crédito em Caixa no valor de R$ 

128.000,00.  

d) Débito em Estoques no valor de R$ 103.000,00 e crédito em Caixa no valor de R$ 

128.000,00. 

 

20) Em 01/10/2017, uma sociedade empresária adquiriu R$ 20.00 em estoque, com 

prazo de 14 meses. 

Na análise da transação foi verificada a existência de encargos financeiros embutidos de 

R$ 2.000. 

Assinale a opção que indica os lançamentos contábeis corretos gerados pela transação.  

 a)( )D- Estoques: 20.000. 

 C- Fornecedores 20.000.  

 

b)( )D- Estoques: 18.000 

 D- Despesas financeiras: 2.000 

C- Fornecedores: 20.000  

 

c)( )D- Estoques: 18.000 

 D- Despesas financeiras a apropriar: 2.000 

 C- Fornecedores: 20.000 

 

 d)( )D- Estoques: 18.000 

D- Despesas financeiras: 2.000 

C- Fornecedores: 18.000 

C-Despesas a pagar: 2.000 

 

21) Uma Sociedade Empresária iniciou suas atividades em 2.1.2014 e, ao final do ano, 

apresentou os saldos abaixo. 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018/1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 7º PERÍODO 

 

 
Com base nos saldos apresentados, é CORRETO afirmar que: 

  a) o valor do Ativo Circulante é de R$537.233,00. 

  b) o valor do Ativo Não Circulante é de R$401.642,00. 

  c) o valor do Passivo Circulante é de R$276.496,00. 

  d) o valor do Patrimônio Líquido é de R$369.714,00. 

 

 

 

Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Profª. Dra. Maria de Lourdes Pinheiro 

 

22) A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em documentos, buscando conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 

Constitui geralmente o primeiro passo de qualquer pesquisa científica. Em função disso, 

analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A escolha e a delimitação do tema constituem um ponto de grande importância no 

início da pesquisa bibliográfica, devendo este ser de acordo com as linhas de pesquisa 

do curso que o acadêmico frequenta. 

b) Não é preciso que o pesquisador interprete os dados coletados, uma vez que os dados 

falam por si. 

c) Outro passo importante é a compilação das obras, ou a reunião sistemática do 

material contido em livros, revistas, publicações avulsas ou trabalhos mimeografados. 

d) A redação da pesquisa bibliográfica varia de acordo com o tipo de trabalho científico 

que se deseja apresentar – pode ser uma monografia, uma dissertação, uma tese ou um 

artigo científico. 

 

23) Todo projeto de pesquisa deve conter as premissas ou pressupostos teóricos sobre os 

quais o pesquisador fundamentará sua interpretação. O referencial teórico, portanto, é a 

fase que se refere à existência de manifestações, problemas ou postulados a respeito do 
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tema escolhido, com as posições e controvérsias existentes. Nesse sentido assinale a 

alternativa CORRETA: 

a) O referencial teórico oferece, previamente, algumas soluções prováveis para o 

problema apresentado. 

b) O referencial teórico deve apresentar como se pretende realizar a investigação. 

c) O referencial teórico apresenta os recursos financeiros a serem utilizados ao longo de 

todo o projeto. 

d) O referencial teórico servirá para se saber em que estado se encontra atualmente o 

problema, que trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as opiniões sobre o 

assunto. 

 

24) Em um trabalho acadêmico, como um projeto de pesquisa, devemos ter sempre a 

preocupação de fazer referências precisas às ideias, frases ou conclusões de outros 

autores, isto é, citar a fonte (livro, revista e todo tipo de material produzido gráfica ou 

eletronicamente) de onde são extraídos esses dados. Assim, na redação de trabalhos 

acadêmicos, a citação das fontes utilizadas deve obedecer às normas elaboradas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Com relação às citações, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Na citação direta deve haver alteração por parte de quem elabora o trabalho 

acadêmico. 

b) A citação indireta é a citação livre de um texto, baseada na obra do autor consultado. 

c) A citação direta com até três linhas deve ser usada no texto corrido, entre aspas 

duplas e com a mesma fonte do texto. 

d) A citação direta com mais de três linhas deve ser usada com recuo de 4 cm da 

margem esquerda, sem aspas e com fonte menor que a do texto. 

 

25) Na fase de planejamento de um projeto de pesquisa, um tópico da maior 

importância é quando se apresenta o tema que se pretende estudar, provar ou 

desenvolver. O tema pode surgir de uma dificuldade prática enfrentada pelo 

pesquisador, da sua curiosidade científica ou de desafios encontrados na leitura de 

outros trabalhos. Outro ponto importante é a elaboração da justificativa. Com relação à 

justificativa, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O aluno deve apresentar o título, acompanhado ou não por subtítulo. 

b) O aluno deve delimitar o tema que pretende pesquisar. 

c) O aluno deve apresentar a contribuição que espera dar com os resultados da pesquisa. 

d) O aluno deve encadear os objetivos de forma lógica, dando unidade ao tema. 
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26) No campo da contabilidade ambiental, os benefícios do ativo ambiental ocorrem 

quando há:  

-aumento da capacidade ou aumento de segurança ou eficiência de outros ativos 

próprios da empresa.  

-redução ou prevenção de provável contaminação ambiental resultante de futuras 

operações.  

-conservação do meio ambiente.  

Nesse contexto ambiental, os gastos de tratamento de contaminação ambiental podem 

ser classificados como ativo permanente, quando, dentre outros aspectos, são: 
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a) considerados irrecuperáveis. 

b) determinantes na redução da capacidade produtiva dos bens. 

c) incorridos durante o preparo do ativo para venda. 

d) redutores da vida útil dos bens. 

 

27) “A contabilidade ambiental é a atividade de identificação de dados e registro de 

eventos ambientais, processando a geração de informações que subsidiem o usuário 

servindo como parâmetro em suas tomadas de decisões.”  

Constituem-se em razões para a empresa adotar uma Contabilidade Ambiental, 

EXCETO: 

  a) Gestão interna.  

  b) Exigências legais.  

  c) Demanda de parceiros sociais.  

  d) Possibilidade de aumentar a poluição. 

 

28) “Investimentos que as organizações possuem destinados a proteção, preservação e 

recuperação ambiental e que deverão ser classificados em títulos contábeis específicos.” 

Com base nos conceitos utilizados na Contabilidade Ambiental, a descrição anterior 

refere-se a : 

  a) ativos ambientais.  

  b) gastos ambientais.  

  c) passivos ambientais. 

  d) receitas ambientais. 

 

29) Balanço ambiental é a demonstração que apresenta ativo e passivo ambiental natural 

num determinado momento. Ele evidencia, sinteticamente, as contas da gestão 

ambiental e as relações do patrimônio com o meio ambiente.  

Passivo ambiental, no entendimento do IBRACON, expresso na Norma de 

Procedimentos de auditoria NPA 11/96, é a  

 a) ação cujo objetivo é o de permitir o uso reiterado de materiais e produtos de forma a 

prolongar seu respectivo ciclo de vida. 

 b) agressão praticada contra o meio ambiente, que consiste no valor dos investimentos 

realizados para reabilitá-lo. 

 c) aplicação em meios patrimoniais que são utilizados para a preservação do meio 

ambiente natural, ou, os bens disponíveis da empresa que servem para redução da 

contaminação ambiental. 

 d) avaliação do impacto cumulativo que a atividade cause no meio ambiente sejam 

impactos de natureza material como preservação, conservação, recuperação ou 

reciclagem. 

 
 
 

 


