
    

  © 2011   http://www.grupoempresarial.adm.br     1/4/2011    9:56:42 AM página   1/1 

 

 

ADM AUDITORES ASSOCIADOS 
 

 AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS / Questões objetivas  / Assinale a alternativa correta 

 

1. Uma empresa que investe em outra com um percentual de 5% esta obrigada 
por lei a fazer o ajuste da equivalência patrimonial. 

 
            a) verdadeiro           b) falso            c) Alternativa não prevista na LSA 

 
2. Uma empresa é considerada coligada quando a participação é de: 

 
            a) 30%                     b) 8%                c) 10% 

 
3. O ajuste do MEP método de equivalência patrimonial deve ser debitado: 

 
            a) no resultado.       b) na conta de investimentos    c) no passivo circulante 

 
4. Quando o ajuste da equivalência patrimonial resultar em um ganho deve 

excluí-lo para efeito da apuração do lucro real. 
 
            a) verdadeiro           b) falso          c) Alternativa não prevista na RFB 

 
5. Para efeito de ajuste da equivalência patrimonial, o balanço da coligada ou 

controlada deve ser levantado em que prazo? 
 
           a) até 60 dias            b) até 90 dias            c) até 120 dias. 

 
6. O dividendo recebido da coligada ou controlada após o encerramento do 

respectivo balanço deverá ser creditado na conta: 
 
            a) receita                b) investimento           c) direitos a receber 

 
7. Quando a coligada ou controlada apresenta um patrimônio negativo, o 

contador poderá deixar de efetuar ajuste da equivalência patrimonial. 
 
           a) verdadeiro          b) falso                  c) Alternativa não prevista pela CVM 

 
8. Quando um investimento é considerado relevante? 

 
a) Na coligada ou controlada, o valor contábil for igual ou superior a 10% do PL 
b) Em cada coligada ou controlada, o valor contábil for igual ou superior a 20% do PL 
c) Em cada coligada ou controlada, o valor contábil for igual ou superior a 30% do PL 

 
9. Uma coligada fez reavaliação dos seus ativos, por isso a investidora também 

está obrigada a registrar essa reserva de reavaliação. 
 
            a) verdadeiro               b) falso           c) Alternativa não prevista pelo CFC 

 
10. A diferença na compra de um investimento por valor superior ao valor 

patrimonial deverá ser caracteriza  como:  
 
            a) deságio                        b) ágio                                      c) deflação 

[PAL1] Comentário:  Ressalto que 

apenas uma resposta deverá ser 

consignada sem rasuras sob pena do 

cancelamento da questão. 


