Novas Normas Contábeis (IFRS e NBC TG)
Aplicado para Cooperativas
EXERCÍCIOS
CPC 16

1.

As proposições abaixo relacionadas tratam sobre controle de estoques. Analise-as, de modo a
julgá-las como verdadeiro (V) ou falso (F).
( ) De acordo com o CPC 16 – Estoques: o custo de aquisição dos estoques compreende o
preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto
ao fisco), exceto, custos de transporte e seguro. Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
( ) Inventários permanentes permitem o controle mais eficiente e possibilita a qualquer
momento verificar a quantidade de cada item.
( ) O método do custo médio é também chamado de média ponderada móvel, sendo
normalmente registrado no ativo circulante.
( ) A devolução de vendas é considerada na ficha de controle de estoques pelo custo da venda.
O frete sobre as vendas não faz parte da ficha de controle de estoques, sendo considerada
despesa comercial.
( ) Impairment é o valor contábil do ativo que excede, no caso de estoques, seu preço de venda
menos o custo para completá-lo e despesa de vendê-lo ou, no caso de outros ativos, seu valor
justo menos a despesa para a venda.

2.

Com relação ao valor atribuído aos estoques e aos resultados nas vendas, assinale a alternativa
correta.
a)Um estoque final subavaliado elevará o resultado com as vendas.
b)Um inventário final subestimado em um ano provocará um resultado com vendas menor no ano
seguinte.
c)Quando se utilizar o PEPS em período deflacionário, o valor do estoque estará mais próximo do
valor atual.
d)Quando se utilizar o UEPS em período inflacionário, o resultado das vendas será maior.
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e)Se o valor De mercado dos estoques for menor que o de custo, o CMV será maior.
3.

O valor do custo de aquisição de estoques compreende o preço de compra:
a) acrescidos dos tributos, exceto os recuperáveis, e os custos de transporte diretamente atribuíveis
à aquisição, deduzidos os descontos comerciais.
b) acrescidos dos tributos, exceto os recuperáveis, deduzidos os custos de transporte e de seguro
atribuíveis à aquisição.
c) deduzidos todos os impostos, os custos de transporte diretamente atribuíveis à aquisição e os
descontos comerciais.
d) sem deduções ou acréscimos decorrentes do valor descrito na nota fiscal de aquisição.
e) deduzidos todos os tributos incidentes sobre a mercadoria e acrescidos os custos de
armazenagem.

4.

Quanto aos estoques, é correto afirmar que:
a) os custos posteriores de armazenagem ou entrega ao cliente não devem ser absorvidos pelos
estoques.
b) o valor dos impostos recuperáveis, assim como do custo dos transportes pagos pelo adquirente
das mercadorias deverão ser incorporados aos estoques.
c) serão sempre avaliados com base no valor realizável líquido, já que se destinam à venda.
d) serão recuperáveis os custos dos estoques, ainda que os mesmos estejam danificados ou se
tornem obsoletos.

5.

De acordo com a NBC TG 16 (R1) – ESTOQUES, estoques compreendem ativos mantidos para
venda no curso normal dos negócios; em processo de produção para venda; ou na forma de
materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção o u
na prestação de serviços. Assinale Verdadeiro ou falso:
a) produtos acabados e produtos em processo de produção pela entidade.
b) custos de mercadorias vendidas, veículos de uso e software de uso.
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c) matérias-primas e materiais que aguardam utilização no processo de produção, tais como
embalagens e material de consumo.
d) mercadorias compradas por um varejista para revenda ou terrenos e outros imóveis para
revenda.

6.

O Pronunciamento CPC 16 (R1) orienta a mensuração dos custos de estoque de prestador de
serviços, quando esses têm estoques de serviços em andamento.Um dos custos atribuíveis a
esses estoques são:
a) comissões de vendas;
b) gastos com divulgação dos serviços prestados;
c) gastos gerais incluídos nos preços dos serviços;
d) margens de lucro incluídas nos preços dos serviços;
e) salários do pessoal de supervisão.
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Cooperativa Gama é uma empresa de agronegócio que atua na criação de carneiros para venda da carne
para frigoríficos e, leite para laticínios. Cooperativa Gama está preparando suas demonstrações financeiras
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
Em 1 de janeiro de 2017 Cooperativa Gama teve as seguintes transações:


Compra de 5.000 carneiros (idade média 1 de outubro = 1 ano) por R$ 8 milhões

Durante o ano de 2017 Cooperativa Gama incorreu nos seguintes custos:



Gastos com manutenção da condição dos carneiros no valor de R$ 250.000.
Taxas de registro dos carneiros no valor de R$10.000.

Em 1 de julho de 2017, nasceram 200 carneiros. Em 31 de dezembro de 2017 Cooperativa Gama
mantinha 30.000 litros de leite em seu estoque. O leite é vendido um pouco depois do final do ano pelo
valor apresentado na tabela a seguir.
Informações sobre o valor justo:
Item

Valor justo (-) custos estimados no ponto de venda
01/01/2017
01/07/2017
12/12/2017
Terreno
10.000
12.000
15.000
Leite (1000 litros)
0.7
0.8
0.75
Carneiro recém nascido
1
1.2
1.3
Carneiro com 6 meses
1,5
1,6
1,6
Carneiro com 1 ano
1,8
2,0
2,2
Carneiro com 2 anos
2
2,2
2,5

Demonstre os lançamentos contábeis referentes as operações acima mencionada bem como seu efeito na
demonstração da posição financeira e na demonstração do resultado abrangente.

