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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Contabilidade Imobiliária 
Profª. Tatiane Pietrobelli Pereira 

 
 
Questão nº 01  
Com relação a Atividade Imobiliária, analise as afirmações a seguir: 

I) Incorporador é a pessoa física ou jurídica responsável pelo 
empreendimento imobiliário no que diz respeito a comercialização e entrega 
das unidades imobiliárias.  

II) Incorporação imobiliária é a atividade exercida pelo incorporador com o 
propósito de promover e realizar a construção de edificações destinadas a 
serem por ele alienadas.  

III) É vedado ao incorporador delegar tarefas necessárias à realização do 
empreendimento imobiliário, para que outros as executem, como: corretor, 
despachante, empresa especializada em marketing, entre outros.   

IV) Loteamento de imóveis é a subdivisão de área em lotes, destinados a 

edificação de qualquer natureza, onde será necessário construir todo o 

sistema de saneamento e vias públicas.  

V) As incorporadoras respondem exclusivamente pelas obras que executam 

ou administram, assumindo exclusivamente as responsabilidades técnica e 

administrativa por sua construção.  

 
Está correto o que se afirma, APENAS, em:  
 
a) I e IV 
b) I, II e V 
c) II e IV 
d) I, II, e IV 
e) V 

 
 
 
Questão nº 02  
A Incorporadora Forte Ltda., iniciou um empreendimento em março de 2015, com a 
aquisição do terreno, pago à vista. Para deixar o terreno em condições apropriadas 
para o início da construção a incorporadora teve alguns gastos, que foram pagos à 
vista. No mês de janeiro de 2016 a incorporadora deu início ao empreendimento, 
adquirindo materiais e serviços de empresas, que foram aplicados na obra. Os 
pagamentos foram realizados em março/2016. 
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 Terreno = R$ 492.000 

 Taxas e emolumentos = R$ 3.700 

 Licenciamento Ambiental = 2.815 

 Empreiteira = R$ 36.000 

 Ferro para fundações = R$ 18.000 (7.000 utilizados em janeiro/16 e o restante em 

fevereiro/16) 

 Concreto = 41.500  

 Medições da engenharia = 10.500  

 Revestimentos = 16.300 (não foram utilizados na obra em janeiro, serão utilizados 

daqui a 2 meses). 

Sabendo que o total do custo orçado do empreendimento é R$ 4.565.500, assinale a 

alternativa que corresponde ao percentual da execução financeira da obra no mês de 

janeiro/2016. 

a) 11% 

b) 15% 

c) 13% 

d) 14% 

e) 8% 

 
 
Questão nº 03  
 
A Incorporadora Duarte & Greff adquiriu um terreno mediante permuta por 2 

apartamentos do empreendimento imobiliário que será́ erguido sobre o referido 

terreno, objeto da permuta.  

Informações do empreendimento: 

Quantidade de apartamentos: 20  

 Custos orçados (sem incluir garantia): R$ 3.420.000,00 

 Custos incorridos no primeiro ano: 1.333.800,00 

 Valor justo do Terreno permutado: R$ 494.000,00 

Com base nas informações do empreendimento, assinale a alternativa que representa 
os lançamentos contábeis que incorporadora registrou referente ao reconhecimento 
dos custos, no primeiro ano, em razão da permuta. 

a) D - Custo dos imóveis vendidos (DR): R$ 192.660,00; C - Estoque de Imóveis 
a comercializar (AC): R$ 192.660,00. 

b) D - Estoque de Imóveis a comercializar (AC): R$ 192.660,00; D - Custo dos 
imóveis vendidos (DR): R$ 192.660,00. 

c) D - Estoque de Imóveis a comercializar (AC): R$ 192.660,00; D - Custo dos 
imóveis vendidos (DR): R$ 192.660,00. 
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d) D - Custo dos imóveis vendidos (DR): R$ 171.000,00; C - Estoque de Imóveis 
a comercializar (AC): R$ 171.000,00. 

e) D - Estoque de Imóveis a comercializar (AC): R$ R$ 171.000,00; D - Custo dos 
imóveis vendidos (DR): R$ R$ 171.000,00. 
 
 
 

Questão nº 04  
 
Assinale a alternativa que apresenta a definição CORRETA de custo de imóvel 

objeto de incorporação imobiliária. 

 
a) Preço do terreno, sem inclusão dos gastos necessários à sua aquisição e 
regularização; mais custos diretamente relacionados à construção, inclusive aqueles 
de preparação do terreno, canteiro de obras e gastos de benfeitorias nas áreas 
comuns; mais impostos, taxas e contribuições não recuperáveis que envolvem o 
empreendimento imobiliário; e mais encargos financeiros diretamente associados ao 
financiamento do empreendimento imobiliário. 
 
b) Preço do terreno, inclusive gastos necessários à sua aquisição e regularização; 
mais custo dos projetos; mais custos diretamente relacionados à construção, inclusive 
aqueles de preparação do terreno, canteiro de obras e gastos de benfeitorias nas 
áreas comuns; mais impostos, taxas e contribuições não recuperáveis que envolvem 
o empreendimento imobiliário; e mais encargos financeiros diretamente associados 
ao financiamento do empreendimento imobiliário.  
 
c) Preço do terreno, inclusive gastos necessários à sua aquisição e regularização; 
mais custo dos projetos; exceto impostos, taxas e contribuições não recuperáveis que 
envolvem o empreendimento imobiliário; e mais encargos financeiros diretamente 
associados ao financiamento do empreendimento imobiliário. 
 
d) Custo dos projetos; mais custos diretamente relacionados à construção, exceto 
aqueles de preparação do terreno, canteiro de obras e gastos de benfeitorias nas 
áreas comuns; mais impostos, taxas e contribuições não recuperáveis que envolvem 
o empreendimento imobiliário; e mais encargos financeiros diretamente associados 
ao financiamento do empreendimento imobiliário. 

 
 
Questão nº 05  

 
A Incoporadora Moreira & Matos Ltda, iniciou suas atividades e, logo após, negociou 

a aquisição de um terreno na cidade de Taquara/RS, RS 115, em maio/2018, para 

futuro empreendimento imobiliário, no valor de R$ 480.000,00, sendo a forma de 

pagamento, uma entrada de 180.000,00 e o restante parcelado em 30 e 60 dias. Ainda 
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que o empreendimento não tenha sido iniciado, a incorporadora já teve gastos no 

mesmo mês com: 

* taxas e emolumentos para transferência do terreno no valor de R$ 15.000,00, pagos 
à vista.  
* contratação de técnico ambiental para viabilidade, no valor de 3.000,00, pagos à 
vista. 
* contratação de uma empresa para limpar o terreno e cercar, no valor de R$ 
50.000,00 e será pago em 60 dias. 
 
Com base nas informações apresentadas, sabendo que a única aquisição da 
Incorporadora foi o terreno informado, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o saldo da conta de Estoque de Terrenos da Incorporadora no mês 
de maio/2018. 
 

a) R$ 495.000,00 

b) R$ 198.000,00 

c) R$ 480.000,00 

d) R$ 548.000,00 

e) R$ 180.000,00 


