
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO 

CPC 26  

APRESENTAÇÃO DAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Correlação às Normas Internacionais de 

Contabilidade – IAS 1 



Objetivos e considerações gerais sobre as 

Demonstrações Financeiras 

Conteúdo e estrutura das Demonstrações 

Financeiras 



OBJETIVOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

 A CPC 26 (IAS 1 - Presentation of Financial 

Statements) dispõe sobre as demonstrações 

contábeis que devem ser elaboradas e 

divulgadas pelas entidades e a base para a 

apresentação dessas demonstrações. 



OBJETIVOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Segundo o CPC 26 (IAS 1), as demonstrações 

contábeis devem apresentar apropriadamente 

a posição financeira, o desempenho financeiro e 

os fluxos de caixa de uma entidade.



CONJUNTO COMPLETO DE DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

(a) Balanço Patrimonial;   

(b) Demonstração do Resultado; 

(c) Demonstração do Resultado Abrangente;   

(d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;

(e) Demonstração dos Fluxos de Caixa;  

(f) Demonstração  do  Valor  Adicionado, se exigido legalmente ou 

por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada 

voluntariamente;

(g) Notas  Explicativas



Adicionalmente às informações ao período de 

relato, a CPC 26 e CPC - MPEs também 

exigem informações sobre o período anterior. 

A  Demonstração  do  Resultado  Abrangente  
pode  ser  apresentada  em  quadro 

demonstrativo  próprio  ou  dentro  das  
Mutações  do  Patrimônio  Líquido



O BALANÇO PATRIMONIAL



Antes Agora Lei

Ativo Circulante Ativo Circulante Redação dada pela Lei nº 

11.941,de 2009

Ativo Realizável a 

Longo Prazo

RETIRADO Redação dada pela Lei nº 

11.941,de 2009

Ativo Permanente

 Investimento

 Imobilizado

 Diferido

Ativo Não Circulante

 Realizável a 

Longo Prazo

 Investimento

 Imobilizado

 Intangível

Redação dada pela Lei nº 

11.941,de 2009

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO



Antes Agora Lei

Passivo Circulante Passivo Circulante Redação dada pela Lei nº 

11.941,de 2009

Passivo Exigível a Longo 

Prazo

RETIRADO Redação dada pela Lei nº 

11.941,de 2009

Resultados de Exercícios 

Futuros

RETIRADO Redação dada pela Lei nº 

11.941,de 2009

Patrimônio Líquido

 Capital Social

 Reservas de Capital

 Reservas de  

Reavaliação

 Reservas de Lucros

 Lucros ou Prejuízos 

Acumulados

Passivo Não Circulante

 Passivo Exigível a 

Longo Prazo

 Patrimônio Líquido

 Capital Social

 Reservas de Capital

 Ajuste de Avaliação 

Patrimonial

 Reservas de Lucros

 Ações em Tesouraria e

 Prejuízos Acumulados

Redação dada pela Lei nº 

11.941,de 2009

BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO



A  entidade  deve  apresentar  ativos  
circulantes  e  não  circulantes,  e  passivos 
circulantes  e  não  circulantes,  como  grupos  
de  contas  separados  no  balanço patrimonial,  
exceto  quando  uma  apresentação baseada na  
liquidez proporcionar  informação confiável  e 
mais  relevante

Na  situação  em  que  a  entidade  apresente  
separadamente  seus  ativos  e  passivos 
circulantes e não circulantes, os impostos 
diferidos ativos (passivos) não devem ser 
classificados como circulantes .

A entidade pode apresentar as contas no 

balanço de forma seqüenciada, sem 

separá-las por grupos de contas 

circulante e não circulante



 Ativos não correntes classificados como mantidos para 

venda devem ser apresentados separadamente  de 

outros ativos não correntes da demonstração. 

 Ativos e passivos por impostos diferidos nunca poderão 

ser classificados como circulantes.

 Alguns passivos circulantes, tais como contas comerciais 

a pagar e algumas provisões relativas a custos com 

empregados  e outros custos operacionais são 

classificados como correntes mesmo que sua liquidação 

esteja estimada em mais de 12 meses após a data da 

demonstração financeira.



EXEMPLO DE INFORMAÇÕES A SEREM

APRESENTADAS NO BALANÇO PATRIMONIAL OU

EM NOTAS EXPLICATIVAS

Contas a receber e outros recebíveis, 

demonstrando separadamente os valores 

relativos a:

 Partes relacionadas, 

 Valores devidos por outras partes, e 

 Recebíveis gerados por receitas contabilizadas 

pela competência mas ainda não faturadas; 



Estoques, demonstrando separadamente os 

valores:  

 Mantidos para venda no curso normal dos negócios; 

 Que se encontram no processo produtivo para 

posterior venda; 

 Na forma de materiais ou bens de consumo que 

serão consumidos no processo produtivo ou na 

prestação de serviços; 



Os ativos imobilizados são segregados em 

classes, como por exemplo:

(a) terrenos; 

(b) terrenos e edifícios; 

(c) máquinas; 

(d) navios; 

(e) aviões; 

(f) veículos a motor; 

(g) móveis e utensílios; e 

(h) equipamentos de escritório. 

Classes são grupamento de 

ativos de natureza e uso 

semelhantes nas operações da 

entidade



Fornecedores e outras contas a pagar, 

demonstrando separadamente os valores a 

pagar para:

 Fornecedores, 

 Valores a pagar a partes  relacionadas, 

 Receita diferida, e 

 Encargos incorridos; 



Provisões devem ser segregadas por classes, 

como por exemplo, provisões para benefícios a 

empregados e outras provisões;

 o capital e as reservas são segregados em 

várias classes, tais como:

 Capital subscrito e integralizado, 

 Prêmios na emissão de ações e 

 Reservas. 



EXEMPLO BALANÇO PATRIMONIAL:



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

ABRANGENTE



INFORMAÇÃO A SER APRESENTADA NA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

ABRANGENTE

 A  entidade  deve  apresentar  todos  os  itens  de  

receita  e  despesa  reconhecidos  no período  em  

duas  demonstrações:  

 Demonstração  do  Resultado  do  Período  e     

 Demonstração  do  Resultado  Abrangente  

do  Período;  esta  última  começa  com  o 

Resultado Líquido e inclui os outros resultados 

abrangentes.



 Demonstração do Resultado Abrangente

 O CPC 26  introduziu a exigência  de uma apresentação de 

uma Demonstração do Resultado Abrangente.

 Assim, a entidade deve apresentar todos os itens de receita e 

despesa reconhecidos no período em uma das duas seguintes 

formas:

 Uma única Demonstração do Resultado Abrangente

 Em duas demonstrações: uma demonstrando os 

componentes do lucro ou prejuízo (demonstração do 

resultado) e uma segunda começando pelo lucro ou 

prejuízo seguido dos componentes do resultado 

abrangente.



Demonstração do 
Resultado Abrangente 

Única

 Receitas

 Despesas

 Custos financeiros

 Resultado 
coligadas/controladas em 
conjunto

 Operações 
descontinuadas

 Resultado do período

 Itens de Outros 
Resultados Abrangentes

 Resultado Abrangente 
Total

Duas Demonstrações

 Demonstração do 
Resultado

 Demonstração do 
Resultado Abrangente

 Começa com o Resultado 
do período

 Itens de Outros 
Resultados Abrangentes

 Resultado Abrangente 
Total



 A  Demonstração  do  Resultado  Abrangente  
deve,  no mínimo,  incluir  as  seguintes 
rubricas:

(a) Resultado líquido do período; 

(b) Cada  item  dos  outros  resultados  abrangentes  
classificados  conforme  sua natureza

(c) Parcela dos outros resultados abrangentes de 
empresas investidas reconhecida por meio do 
método de equivalência patrimonial; e  

(d) Resultado abrangente do período.

 Resultado abrangente distribuídos aos controladores

 Resultado abrangente distribuídos aos não 
controladores 



 Exemplo de resultados abrangentes:

 Ganhos  e  perdas  provenientes da baixa de investimentos 

em entidade no exterior (Pronunciamento Técnico CPC 02); 

 Ganhos e perdas atuariais de planos de benefício definido 

reconhecidos em consonância com o Pronunciamento 

Técnico CPC 33;

 Baixa de ativos financeiros disponíveis para a venda e 

quando a transação anteriormente prevista e sujeita a  

hedge  de fluxo de caixa afeta o resultado líquido do período 

(Pronunciamento Técnico CPC 38);  

 Mutações na Reserva de Reavaliação (CPC 27 e CPC 04)

 Ajustes de exercícios anteriores



EXEMPLO DRA:



Demonstração do Resultado do Período

A CPC 26 permite a apresentação das 

despesas de duas formas distintas:

 Com base no MÉTODO da NATUREZA das 

despesas

 Com base no MÉTODO da FUNÇÃO das despesas



MÉTODO DA NATUREZA DA DESPESA

 As despesas são agregadas de acordo com a sua 

natureza:

 depreciações, 

 compras de materiais, 

 despesas com transporte, 

 benefícios aos empregados

 despesas de publicidade

 Por este método as despesas não são realocadas 

(distribuídas) entre as várias funções dentro da 

entidade.



EXEMPLO DO MÉTODO DA NATUREZA DA

DESPESA



MÉTODO DA FUNÇÃO DA DESPESA

 A segunda forma de análise é o método da 

Função da Despesa ou do “custo dos produtos e 

serviços vendidos”.

 Por este método classificam-se as despesas de 

acordo com a sua função:

 como parte do custo dos produtos;

 como despesas das atividades administrativas

 como despesas das atividades de vendas



EXEMPLO DO MÉTODO DA FUNÇÃO DA

DESPESA



O método da classificação dos gastos pela 

Função da Despesa pode proporcionar 

informação mais relevante aos usuários do 

que a classificação de Gastos por Natureza, 

mas a alocação de despesas às funções pode 

exigir alocações arbitrárias e envolver 

considerável julgamento.



Receitas

Custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos

Lucro bruto

Despesas  com  vendas,  gerais,  administrativas  e  outras  despesas  e  receitas 

operacionais

Parcela  dos  resultados  de  empresas  investidas  reconhecida  por  meio  do método 

de equivalência patrimonial

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 

Despesas e receitas financeiras

Resultado antes dos tributos sobre o lucro

Despesa com tributos sobre o lucro

Resultado líquido das operações continuadas

Valor líquido dos seguintes itens:

• Resultado líquido após tributos das operações descontinuadas 

• Resultado  após  os  tributos  decorrente  da mensuração  ao  valor  justo menos  

despesas  de  venda  ou  na  baixa  dos  ativos  ou  do  grupo  de ativos à 

disposição para venda que constituem a unidade operacional descontinuada

Resultado líquido do período

Resultado atribuído aos acionistas controladores (e LPA)

Resultado atribuído aos acionistas não controladores (e LPA)

A segregação das 

operações 

descontinuadas é 

obrigatória



 O CPC 26 enfatiza que uma entidade não deve 

apresentar nenhuma receita ou despesa como um item 

extraordinário, quer  na  demonstração  do  resultado  

abrangente, quer  na demonstração do resultado do 

período, quer nas notas explicativas.

 Os efeitos de correção  de erros e mudanças de práticas 

contábeis são apresentados como ajustes retrospectivos 

de períodos anteriores ao invés de como parte do 

resultado do período em que surgiram.



EXEMPLO DRE:



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES

DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



INFORMAÇÃO A SER APRESENTADA NA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

 A entidade deve apresentar na demonstração das 

mutações do patrimônio líquido: 

(a) O  resultado  abrangente  do  período,  apresentando  

separadamente  o montante total  atribuível  aos  proprietários  da  

entidade  controladora  e  o  montante correspondente à 

participação de não controladores;  

(b) Para  cada  componente  do  patrimônio  líquido,  os  efeitos  das  

alterações  nas políticas  contábeis  e  as  correções  de  erros;

(c) Para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo 

no início e  no  final  do  período.



O Patrimônio  Líquido deve apresentar:

1. O Capital Social, 

2. As  Reservas de Capital, 

3. Os Ajustes  de  Avaliação  Patrimonial 

(Resultados Abrangentes),  

4. As  Reservas  de  Lucros,  

5. As  Ações  ou  Quotas  em Tesouraria, 

6. Os Prejuízos Acumulados, se legalmente 

admitido 

7. Os Lucros Acumulados e 

8. As demais contas exigidas pelos 

Pronunciamentos emitidos pelo CPC.





A norma também exige a divulgação da quantia 

de dividendos reconhecidos como distribuições 

aos acionistas durante o período e a quantia 

relativa por ação.



EXEMPLO DMPL



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE

CAIXA



INFORMAÇÃO A SER APRESENTADA NA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

 A informação sobre fluxos de caixa proporciona aos 

usuários das demonstrações contábeis uma base para 

avaliar a capacidade da entidade para gerar caixa e 

seus equivalentes e as necessidades da entidade para 

utilizar esses fluxos de caixa.

São aplicações financeiras de curto 

prazo (3 meses), de alta liquidez, 

que são prontamente conversíveis 

em um montante conhecido de 

caixa e que estão sujeitas a um 

insignificante risco de mudança de 

valor.



 O Pronunciamento Técnico CPC 03 – Demonstração dos 

Fluxos de Caixa define os requisitos para a 

apresentação da demonstração dos  fluxos de caixa e  

respectivas divulgações.



CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES NA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

 Atividades operacionais: são as principais 

atividades geradoras de receita da entidade.

 Atividades de investimento: são as referentes à 

aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de 

outros investimentos.

 Atividades de financiamento: são aquelas que 

resultam em mudanças no tamanho e na composição 

do capital próprio e no endividamento da entidade, 

não classificadas como atividade operacional. 



Apresentação de uma DFC

 A entidade deve apresentar seus fluxos de caixa 

decorrentes das atividades operacionais, de 

investimento e de financiamento da forma que seja 

mais apropriada a seus negócios.

 Uma única transação pode incluir fluxos de caixa 

classificados em mais de uma atividade. 

 Por exemplo, quando o desembolso de caixa para 

pagamento de um empréstimo inclui tanto os juros 

como o principal, a parte dos juros pode ser classificada 

como atividade operacional, mas a parte do principal

pode ser classificada como atividade de financiamento



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE

45

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVIDADES OPERACIONAIS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO



FORMA DE APRESENTAÇÃO DA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

 Método Direto: É o método segundo o qual as 
principais classes de recebimentos brutos e 
pagamentos brutos são divulgadas.

 Método Indireto: o lucro líquido ou prejuízo é 
ajustado pelos efeitos:

Das transações que não envolvem caixa;  

De quaisquer diferimentos ou outras apropriações por 
competência sobre recebimentos ou pagamentos 
operacionais passados ou futuros; e  

De itens de receita ou despesa associados com fluxos 
de caixa das atividades de investimento ou de 
financiamento.



Figura 1 - DFC pelo método direto 

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 
 Venda de mercadorias e serviços (+) 
 Pagamento de fornecedores (-) 
 Salários e encargos sociais dos empregados (-) 
 Dividendos recebidos (+) 
 Impostos e outras despesas legais (-) 
 Recebimento de seguros (+) 
 Caixa líquido das atividades operacionais (+/-) 

Fluxo de caixa das atividade de investimento: 
 Venda de imobilizado (+) 
 Aquisição de imobilizado (-) 
 Aquisição de outras empresas (-) 
 Caixa líquido das atividades de investimento (+/-) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
 Empréstimos líquidos tomados (+) 
 Pagamento de leasing (-) 
 Emissão de ações (+) 
 Caixa líquido das atividade de financiamento (+/-) 

Aumento/diminuição líquido de caixa e equivalente de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa - início do ano 
Caixa a equivalentes de caixa - final do ano 



Figura 2 - DFC pelo método indireto 

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 
 Lucro líquido 
 Depreciação e amortização (+) 
 Provisão para devedores duvidosos (+) 
 Aumento/diminuição em fornecedores (+/-) 
 Aumento/diminuição em contas a pagar (+/-) 
 Aumento/diminuição em contas a receber (+/-) 
 Aumento/diminuição em estoques (+/-) 
 Caixa líquido das atividades operacionais (+/-) 

Fluxo de caixa das atividade de investimento: 
 Venda de imobilizado (+) 
 Aquisição de imobilizado (-) 
 Aquisição de outras empresas (-) 
 Caixa líquido das atividades de investimento (+/-) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
 Empréstimos líquidos tomados (+) 
 Pagamento de leasing (-) 
 Emissão de ações (+) 
 Caixa líquido das atividade de financiamento (+/-) 

Aumento / diminuição líquido de caixa e equivalente de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa - início do ano 
Caixa a equivalentes de caixa - final do ano 



EXEMPLO DFC



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR

ADICIONADO



INFORMAÇÃO A SER APRESENTADA NA

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

 A Demonstração do Valor Adicionado representa um dos 

elementos componentes do Balanço Social e tem por 

finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua 

distribuição, durante determinado período.

 O Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do 

Valo Adicionado define os requisitos para esta 

apresentação.



CONSTITUIÇÃO DA DVA

 Geração da Riqueza

 Receita de Vendas

(-) Custos

 Valor adicionado 
recebido em 
transferência
 Res. Eq. Pat.

 Rec. Financ.

 Aluguéis.....

 Distribuição da Riqueza

 Pessoal

 Impostos, taxas e 
contribuições

 Remuneração de capitais 
de terceiros 
 Juros, Aluguéis, Outras

 Remuneração de capitais 
próprios 
 JSCP 

 Dividendos, 

 Lucros retidos



EXEMPLO DVA



NOTAS EXPLICATIVAS



INFORMAÇÃO A SER APRESENTADA NAS

NOTAS EXPLICATIVAS

 As Notas Explicativas têm por finalidade apresentar 

informações sobre os fundamentos da preparação 

das DF e políticas contábeis específicas

 As notas divulgam informações que não constam no 

corpo das DF

 Fornecem informações adicionais que não constem 

em qualquer outra peça das DF mas que sejam 

relevantes à compreensão das mesmas.



 A entidade normalmente apresenta as notas 

explicativas na seguinte ordem: 

 Declaração de que as demonstrações contábeis foram  

elaboradas em conformidade com este Pronunciamento

 Resumo das principais práticas contábeis utilizadas   

 Base de mensuração utilizada na  elaboração  das demonstrações 

contábeis;  

 As outras práticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para 

a compreensão das demonstrações contábeis

 Informações de auxílio aos itens  apresentados nas 

demonstrações contábeis, na ordem em que cada 

demonstração é apresentada, e na ordem em que cada conta é 

apresentada na demonstração; e  

 Quaisquer outras divulgações. 



EXEMPLO NOTAS EXPLICATIVAS





1) Quantas bases de mensuração podem ser 

utilizadas para a mensuração de ativos?

 Uma: o custo histórico

 Uma: o valor justo

 Duas: custo histórico e valor justo

 Diversas: incluindo custo histórico, valor justo, 

valor em uso, etc...



2) Uma empresa produz uísque usando cevada, água e 

fermento em um processo de destilação de 30 meses.  

Os estoques incluem matéria-prima de cevada e fermento, 

uísque parcialmente destilado e uísque destilado.

Estes estoques devem ser classificados como: 

 Circulante

 Não circulante

Esperaram-se que sejam realizados 

dentro do clico operacional da 

entidade



3) Em 31/12/2010 a empresa ESTRELA violou um contrato 

de empréstimos que de outra forma seria exigível 3 anos 

depois.

A violação permite (porém não obriga) que o banco exija o 

pagamento de imediato. Como deve ser classificado este 

empréstimo agora?

 Circulante

 Não circulante

A empresa ESTRELA não possui 

um direito incondicional de adiar a 

exigibilidade por no mínimo 12 

meses.



4) Mesmo que no exemplo anterior, exceto que após o 

encerramento do período contábil (após 31/12/2010) e antes 

que as DCs fossem aprovadas para emissão, o banco 

formalmente  concordou  em não exigir o pagamento 

adiantado do empréstimo.

Como deve ser classificado este empréstimo agora?

 Circulante

 Não circulante
Em 31/12/2010 a empresa 

ESTRELA não possuía o direito 

incondicional de adiamento de 

pagamento por no mínimo 12 

meses.



5) Qual das seguintes divulgações não é exigida pelo 

CPC 26 (IAS 1) 

a) Objetivo, políticas e processos para a administração 

do capital; 

b) Reconciliação das ações em circulação no início e 

final do período; 

c) Nome e endereço dos principais acionistas; 

d) Moeda de apresentação do relatórios e o 

arredondamento adotado; 

e) Capital social e reservas atribuíveis aos acionistas 

controladores. 



6) Todos os itens a seguir devem ser apresentados 

como informação mínima na demonstração da 

posição financeira, exceto: 

a) Investimentos avaliados pelo método de 

equivalência patrimonial; 

b) Contingências passivas; 

c) Ativos financeiros; 

d) Impostos diferidos

e) Fornecedores e clientes. 



7) Com relação as orientações gerais sobre as 

demonstrações contábeis é correto afirmar que a 

entidade:

a) Deve fazer uma declaração explícita e sem restrições 

quanto ao cumprimento das IFRS; 

b) Deve usar o nome para as demonstrações contábeis, 

conforme indicado na IAS 1; 

c) Está obrigada a fazer todas as divulgações exigidas, 

mesmo que imateriais; 

d) É requerida a apresentar as demonstrações 

contábeis no mínimo a cada dois anos; 

e) Não pode apresentar o valor líquido de clientes com 

a respectiva provisão para devedores duvidosos. 



8) Qual dos seguintes relatórios não é uma 

demonstração contábil obrigatória de acordo com o lAS

1?

a) Demonstração da Posição Financeira 

b) Demonstração do Valor Adicionado; 

c) Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

d) Demonstração o do Resultado Abrangente; 

e) Notas explicativas. 



9) O Objetivo das DCs preparadas de acordo com as 

IFRS é:

a) Informar estatísticas governamentais

b) Ajudar a entidade no preenchimento dos relatórios 

fiscais

c) Atender as necessidades de todos os usuários das 

DCs de uma entidade

d) Informar a tomada de decisão econômica  de uma 

ampla gama de usuários que não estão em uma 

posição  de demandar relatórios adaptados às suas 

necessidades  (ex: investidores e credores)



10) As despesas são reconhecidas na DRA:

a) Utilizando a base de confrontação – com base em 

um associação direta entre os custos incorridos e o 

ganho de itens específicos da DRE

b) Utilizando o regime de competência – os itens são 

reconhecidos quando satisfazem os critérios de 

reconhecimento para tal

c) A critério da administração



11) A característica contábil da confiabilidade significa

a) Livre de erro material e viés e uma representação 

fiel do fenômeno econômico

b) Precisão (ex: pouca ou nenhuma incerteza em uma 

mensuração)

c) Custo histórico

d) Valor justo



12) Prudência implica que na preparação das DC a 

administração deve:

a) Adotar o viés de subavaliar ativos e receitas e de 

superavaliar passivos e receitas 

b) Adotar o viés de subavaliar passivos e receitas e de 

superavaliar ativos e receitas

c) Ser neutra (ie, sem viés) e cautelosa ao realizar 

julgamentos necessários para realizar estimativas


