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RESPOSTAS AOS RECURSOS 

 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

 

## PROTOCOLO: 446 

Inscrição: 110244 

Candidato: DANIELE MENDES CALDAS ANTUNES 

Campus: RGrand 

Dt.Envio: 20/05/2014 11:48:34 

Questão: 2 

Bibliografia: Marion, Jose Carlos. Contabilidade Básica - 10 ed. - São paulo:Atlas, 

2009. 

RECURSO:  

Existem duas repostas. 

d)A +P+SL=0 

e) PL=P 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A resposta colocada como d)a+p+sl=0, não existe como fórmula das equações 

patrimoniais. A resposta e) PL=P revela a inexistência de Ativo, inexistência de 

bens e direitos. Apenas dívidas(obrigações). Portanto a resposta correta é a letra 

“E”. 
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## PROTOCOLO: 520 

Inscrição: 908969 

Candidato: EVERSON OLIVEIRA DE LIMA 

Campus: POA 

Dt.Envio: 20/05/2014 15:16:13 

Questão: 2 

Bibliografia: Livro Contabilidade Básica Fácil de Osni Moura Ribeiro, 27ª Edição, 

Editora Saraiva. 

RECURSO:  

A questão trata da equação patrimonial fundamental da Contabilidade: Ativo – 

Passivo = Patrimônio Líquido (situação líquida). Temos que: Ativo + Patrimônio 

Líquido = Passivo, representando que os bens e direitos somados aos capitais 

próprios, ou seja, tudo além das dívidas, somam o valor das dívidas (a situação é de 

insubsistência). Alternativa correta: letra "C". A alternativa "E", não descarta a 

possibilidade do ativo ser a soma do PL + P (que é comum) e representar uma 

situação normal ou favorável. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A Alternativa c)A+PL=P, revela má situação, existência de “passivo a descoberto”, 

(Patrimônio Líquido Negativo). A alternativa e) PL=P, revela inexistência de Ativo, 

inexistência de bens e/ou direitos. Apenas  dívidas(obrigações). Portanto a resposta 

correta é a letra “E”. 
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## PROTOCOLO: 554 

Inscrição: 114960 

Candidato: CHANA LEMOS DA COSTA 

Campus: RGrand 

Dt.Envio: 20/05/2014 17:15:26 

Questão: 2 

Bibliografia: Contabilidade Geral Fácil de Osni Moura Ribeiro 

RECURSO:  

Conforme o livro de contabilidade geral fácil de  Osni Moura Ribeiro, atualizado 

conforme  lei n° 11.638/2007, MP 449/08 e Lei 11.941/09. Os elementos 

patrimoniais devidamente equacionados poderão apresentar três situações líquidas 

patrimoniais diferentes. 

1 – Ativo Maior que passivo 

A= P+SL ; P=A-SL ; SL=A-P 

 

2- Ativo menor que o passivo 

A= P-SL ,  P=A+SL ; SL=P-A 

 

3 – A outra possibilidade é Ativo igual a zero, a qual seria uma situação líquida nula 

ou Inexistente. 

A=P ; P=A ; SL=ZERO 

A resposta que consta no gabarito é a letra “e” PL=P , sendo assim, não poderia ser 

está resposta, pois esta resposta não se encaixa em nenhuma das situações 

patrimoniais possíveis. Com isso, a referida questão solicita a empresa que não 

tenha condições de subsistência, a única alternativa que representa a resposta é a 

alternativa "C" A+PL=P.  

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Não existe apenas três possibilidades das situações líquidas patrimoniais, e, sim 5 

situações líquidas patrimoniais, a saber: 1ª) A=P+SL, 2ª) A=PL, 3ª A=P, 4ª 

A=PL=P e 5ª) PL=P; As situações líquidas patrimoniais 4ª e 5ª raramente 

ocorrem,na realidade 

A 5ª e última situação, ocorre quando a Empresa praticamente já não tem condições 

de subsistência.(ver Contabilidade Introdutória, 11º edição, com Equipe de 

Professores da FEA/USP, editora Atlas  ). Portanto a resposta correta é a letra “E”. 
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## PROTOCOLO: 776 

Inscrição: 115837 

Candidato: WILLIAM PINHEIRO FREITAS  

Campus: RGrand 

Dt.Envio: 21/05/2014 09:08:31 

Questão: 2 

Bibliografia: Contabilidade Introdutória - Equipe de professores da fea usp - 11º 

edição - ano 2010 ATLAS 

RECURSO:  

Após a análise da questão, observou-se que pela Equação Fundamental do 

Patrimônio, há a possibilidade de interpretar a alternativa "c" também como certa. 

Nesse sentido, nos dois estados patrimoniais "A+PL=P" (alternativa c) e "PL=P" 

(alternativa e) demonstram que a empresa se encontra em estado de insolvência, 

com um patrimônio líquido negativo, ou seja, endividada. Assim, nos dois estágios 

a empresa jã não tem condições de subsistência, está altamente endividada e com o 

passivo a descoberto. Por fim, agradeço a compreensão na análise da questão e 

aguardo decisão final. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A alternativa A+PL=P, revela  má situação , existência de “Passivo a Descoberto” ( 

patrimônio líquido Negativo), e a alternativa E)PL=P, revela a inexistência de Ativo 

inexistência de Bens e/ou direitos. Apenas dívidas(obrigações). Portanto a resposta 

correta é a letra “E”. 
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## PROTOCOLO: 1112 

Inscrição: 119256 

Candidato: MARCELO FLORES TEIXEIRA 

Campus: RGrand 

Dt.Envio: 21/05/2014 21:21:00 

Questão: 2 

Bibliografia: Contabilidade Básica - Osni Moura Ribeiro - Segunda Edição 

Atualizada - Editora Saraiva 

RECURSO:  

No capítulo II deste Livro, está abordado a Representação Gráfica do Patrimônio, a 

Situação Líquida Patrimonial e Equação Básica do Patrimônio.  

Conforme o material de estudo, há 3 situações patrimoniais:  

1) Situação Positiva, quando (Bens + Direitos > Obrigações) ou (A>P) ou 

(A=P+SL);  

2) Situação Nula, quando (Bens + Direitos = Obrigações) ou (A=P);  

3) Situação Negativa, ou Passivo A Descoberto, quando (Bens + Direitos < 

Obrigações) ou (A<P) ou (P=A+SL). 

A questão 2 está solicitando qual equação ou estado  patrimonial indica a situação 

em que a empresa não tem condições de subsistência, ou seja estaria na situação nº 

3, Passivo A Descoberto. 

Assim, ajustando a equação da alternativa "C", isolando-se o Ativo (A = P - PL) ou 

dando-se hipoteticamente valores iguais a 1 (um) para cada grupo envolvido, ou 

simplesmente fazendo a análise da equação conforme mencionado na alternativa 

"C", ou de acordo com o Osni Moura, temos que o Passivo é maior que o Ativo, 

pois o Passivo é igual ao Ativo mais o Patrimônio Líquido, ou o Ativo é igual ao 

Passivo menos o Patrimônio Líquido. Assim, o gabarito da letra “C” é a equação 

correta que responde a questão. 

Como na equação da letra “E” do gabarito não está evidenciado a presença do “A” 

de “Ativo”, não pode-se mensurar que o Ativo é menor que o passivo, não podendo 

configurar como resposta correta para a situação solicitada. 

Nestes termos, solicito alteração do gabarito pra a letra “C”. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Não existe apenas três possibilidades das situações líquidas patrimoniais, e, sim 5 

situações líquidas patrimoniais, a saber: 1ª) A=P+SL,2ª) A=PL, 3ª A=P, 4ª A=PL=P 

e 5ª) PL=P; As situações líquidas patrimoniais 4ª e 5ª raramente ocorrem,na 

realidade 

A 5ª e última situação, ocorre quando a Empresa praticamente já não tem condições 

de subsistência.(ver Contabilidade Introdutória, 11 edição, com Equipe de 

Professores da FEA/USP, editora Atlas. Portanto a resposta correta é a é a letra “E”. 
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## PROTOCOLO: 556 

Inscrição: 114960 

Candidato: CHANA LEMOS DA COSTA 

Campus: RGrand 

Dt.Envio: 20/05/2014 17:39:18 

Questão: 4 

Bibliografia: RESOLUÇÃO CFC N.º 1.374/11 

RECURSO:  

Solicito a anulação da questão 4 devido ao fato da resposta para essa questão estar 

na RESOLUÇÃO CFC N.º 1.374/11 NBC TG  Estrutura Conceitual – Estrutura 

Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, no 

entanto está norma não está contida no edital do concurso, o que consta no edital é 

apenas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – 

NBCASP não se incluindo a Resolução 1.374/11. Outro fato que solicito a anulação 

da referida questão é que os aspectos que a resolução chama de Características 

qualitativas fundamentais são três Relevância , Materialidade, Representação 

fidedigna, há também Características qualitativas de melhoria que são 

Comparabilidade, Verificabilidade, Tempestividade, Compreensibilidade e na 

alternativa correta do gabarito consta a compreensibilidade, relevância, 

confiabilidade e comparabilidade e na resolução vigente não consta confiabilidade, 

por esse motivo solicito a anulação da questão. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

1º) Para elaborarmos e divulgarmos relatórios  Contábeis-Financeiros confiáveis, 

necessitamos ter critérios anteriores ao encerramento  do balanço, elaborando 

balancetes de verificação.  

2º) A questão nº 4,pede as características qualitativas da escrituração contábil, que 

são: compreensibilidade, relevância, comparabilidade, confiabilidade (neutralidade, 

prudência, integridade, primazia da essência), tempestividade, equilíbrio entre custo 

e benefício, custo histórico.  

Portanto a resposta correta é a letra “A”. 

Estas características estão no Livro Contabilidade Básica de José Carlos Marion, 

10ª Edição, Editora Atlas, 2009. 
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## PROTOCOLO: 451 

Inscrição: 110244 

Candidato: DANIELE MENDES CALDAS ANTUNES 

Campus: RGrand 

Dt.Envio: 20/05/2014 11:58:49 

Questão: 10 

Bibliografia: MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10 ed. São Paulo:Atlas, 

2009. 

RECURSO:  

A               P  

caixa        10.000,00   Dupli a pagar 15.000,00  

clientes  20.000,00    

(-) Dupli Descont -5.000,00    

Estoques  20.000,00  PL  

Veiculos  30.000,00  Capi Social 50.000,00  

                 Lucros acum. 20.000,00  

                 Ações  10.000,00  

        

  75.000,00    95.000,00  

 

Balanço não fecha!!! Não há como apurar situação liquida sem balanço fechar. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

De acordo com o Manual de Contabilidade Societária FIPECAFI 2010 a conta de 

“duplicatas descontadas” é contabilizada no Passivo Circulante, no grupo de 

financiamentos bancários a curto prazo, sendo assim, segue o Balanço Patrimonial: 

 

Ativo  Passivo 

Ativo Circulante Passivo Circulante          20.000  

Caixa             10.000              Duplicatas a Pagar          15.000  

Clientes          20.000                Duplicatas Descontadas       5.000 

Estoque           20.000               

  

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido          60.000 

Imobilizado Capital Social              50.000 

Veículos          30.000  Ações em Tesouraria        (10.000)  

 Lucros Acumulados           20.000  

Total do Ativo    80.000 Total do Passivo + PL =     80.000 
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SITUAÇÃO LÍQUIDA POSITIVA OU SUPERAVITÁRIA EM R$ 60.000,00, 

Letra “B” conforme gabarito. 
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## PROTOCOLO: 1179 

Inscrição: 119256 

Candidato: MARCELO FLORES TEIXEIRA 

Campus: RGrand 

Dt.Envio: 21/05/2014 23:33:30 

Questão: 13 

Bibliografia: Contabilidade Básica - Osni Moura Ribeiro - Segunda Edição 

Atualizada - Editora Saraiva 

RECURSO:  

Ambas as contas "Duplicatas Descontadas" e "Despesas pagas Antecipadamente" 

são contas do Ativo Circulante, sendo que a conta "Duplicatas Descontadas é 

retificadora de Duplicatas a Receber, embora credora, ela é registrada no Ativo 

Circulante. 

Assim, o gabarito correto é: 1, 1, 4, 3. Não havendo alternativa correta para a 

questão, solicito a anulação da questão. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

De acordo com o Manual de Contabilidade Societária FIPECAFI 2010 a conta de 

“duplicatas descontadas” é contabilizada no Passivo Circulante, sendo assim, o 

gabarito está correto, letra “A”. 



 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

 

 10 

## PROTOCOLO: 452 

Inscrição: 110244 

Candidato: DANIELE MENDES CALDAS ANTUNES 

Campus: RGrand 

Dt.Envio: 20/05/2014 12:00:54 

Questão: 14 

Bibliografia: MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10 ed. São Paulo:Atlas, 

2009. 

 

RECURSO:  

O aumento gerado no ativo é de 38.000,00 e não sendo 138.000,00, pois 100.000,00 

já estava no ativo. 

138.000,00 é o total do ativo após as movimentações. 

Não há resposta correta nas opções. Há opçoes apenas com total do ativo 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A questão solicita que contabilize os fatos ocorridos e apure o aumento no valor do 

Ativo, a integralização de capital em dinheiro faz parte dos fatos ocorridos. Em 

nenhum momento foi mencionado que a integralização de capital já havia ocorrido 

a contabilização, sendo assim, o aumento do ativo foi de R$ 138.000,00. O gabarito 

está correto, letra “B”. 
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## PROTOCOLO: 789 

Inscrição: 586644 

Candidato: MARIA RIPPEL 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 21/05/2014 09:42:35 

Questão: 17 

Bibliografia: NBC T1 normatiza a  Confiabilidade da Mensuração, no item 86; e 

Regulamento do Imposto de Renda -RIR 

RECURSO:  

Mesmo que tenhamos feito uma estimativa, determinando um percentual sobre as 

vendas com base nas expectativas de perdas passadas, utilizando-se a média das 

perdas, não se poderia determinar  um valor real de perdas para devedores 

duvidosos, pois esta estimativa estaria sujeita a erros. No final do exercício  

contábil, o seu saldo pode ser: 

- Suficiente para cobrir todas as perdas com devedores insolváveis; 

- Insuficiente para cobrir todas as perdas com devedores insolváveis, e 

- Mais que suficiente para cobrir todas as perdas com devedores insolváveis.  

A questão supracitada apresenta  dados muito vagos para se concluir e se 

determinar o valor real para a provisão dos devedores insolventes para o final de 

2003. Portanto, a questão deverá ser anulada, considerando: 

A NBC T1 normatiza a  Confiabilidade da Mensuração, no componente 86,“O 

critério para reconhecimento de um item é que ele possua um custo ou valor que 

possa ser determinado em bases confiáveis. Em muitos casos, o custo ou valor 

precisa ser estimado; o uso de estimativas razoáveis é uma parte essencial da 

preparação das demonstrações contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. 

Quando, entretanto, não puder ser feita uma estimativa razoável, o item não deve 

ser reconhecido no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Por 

exemplo, o valor que se espera receber de uma ação judicial pode enquadrar-se nas 

definições tanto de um ativo como de uma receita, assim como nos critérios 

exigidos para reconhecimento; todavia, se não é possível determinar, em bases 

confiáveis, o valor que será recebido, ele não deve ser reconhecido como um ativo 

ou uma receita; a existência da reclamação deve ser, entretanto, divulgada nas notas 

explicativas ou demonstrações suplementares".  

 E,  pela legislação fiscal - RIR/99, art. 340, § 1º temos: 

a) em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, 

mediante sentença emanada do Poder Judiciário; 

b) sem garantia de valor: 

b.1) até R$ 5.000,00, por operação, vencidos há mais de seis meses, 

independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento; 

b.2) acima de R$ 5.000,00 até R$ 30.000,00, por operação, vencidos há mais de um 

ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu 

recebimento, porém mantida a cobrança administrativa; 

b.3) acima de R$ 30.000,00, vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e 

mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento; 
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c) com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os 

procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; 

d) contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária, 

relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a 

pagar. Caso a pessoa jurídica concordatária não honre o compromisso do 

pagamento de parcela do crédito, esta também poderá ser deduzida como perda, 

observadas as condições gerais para dedução das perdas (IN SRF nº 93/97). 

No caso de empresas mercantis, a operação será caracterizada pela emissão da 

fatura, mesmo que englobe mais de uma nota fiscal (IN SRF 93/97, art. 24, § 3º). 

Os limites que trata a legislação serão sempre calculados sobre o valor total da 

operação, ainda que, tenha honrado uma parte do débito, o devedor esteja 

inadimplente de um valor correspondente a uma faixa abaixo da que se encontra o 

valor total da operação (IN MAJUR /98). 

 

 

RESPOSTA: ( X ) Deferido   (  ) Indeferido 

 

QUESTÃO ANULADA 

Não é no Conservadorismo que propicia a constituição para devedores duvidosos e 

sim o princípio da confrontação das despesas dentro do regime de competência. 

Todavia, o enunciado desta questão está certo, porém, a questão será anulada visto 

não ter uma resposta satisfatória. 
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## PROTOCOLO: 795 

Inscrição: 586644 

Candidato: MARIA RIPPEL 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 21/05/2014 09:50:40 

Questão: 17 

Bibliografia: RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.121/08 NBC T1 normatiza a Confiabilidade 

da Mensuração,  

RECURSO:  

Mesmo que tenhamos feito uma estimativa, determinando um percentual sobre as 

vendas com base nas expectativas de perdas passadas, utilizando-se a média das 

perdas, não se poderia determinar  um valor real de perdas para devedores 

duvidosos, pois esta estimativa estaria sujeita a erros. No final do exercício  

contábil, o seu saldo pode ser: 

- Suficiente para cobrir todas as perdas com devedores insolváveis; 

- Insuficiente para cobrir todas as perdas com devedores insolváveis, e 

- Mais que suficiente para cobrir todas as perdas com devedores insolváveis.  

A questão supracitada apresenta  dados muito vagos para se concluir e se 

determinar o valor real para a provisão dos devedores insolventes para o final de 

2003. Portanto, a questão deverá ser anulada, considerando: 

A NBC T1 normatiza a  Confiabilidade da Mensuração, no componente 86 temos:  

“O critério para reconhecimento de um item é que ele possua um custo ou valor que 

possa ser determinado em bases confiáveis. Em muitos casos, o custo ou valor 

precisa ser estimado; o uso de estimativas razoáveis é uma parte essencial da 

preparação das demonstrações contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. 

Quando, entretanto, não puder ser feita uma estimativa razoável, o item não deve 

ser reconhecido no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Por 

exemplo, o valor que se espera receber de uma ação judicial pode enquadrar-se nas 

definições tanto de um ativo como de uma receita, assim como nos critérios 

exigidos para reconhecimento; todavia, se não é possível determinar, em bases 

confiáveis, o valor que será recebido, ele não deve ser reconhecido como um ativo 

ou uma receita; a existência da reclamação deve ser, entretanto, divulgada nas notas 

explicativas ou demonstrações suplementares. (RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.121/08) 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (  ) Indeferido 

 

QUESTÃO JÁ ANULADA POR RECURSO ANTERIOR 
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## PROTOCOLO: 1148 

Inscrição: 119256 

Candidato: MARCELO FLORES TEIXEIRA 

Campus: RGrand 

Dt.Envio: 21/05/2014 22:32:48 

Questão: 17 

Bibliografia: PRONUNCIAMENTO nº 85/2012 - Conselho Federal de 

Contabilidade 

RECURSO:  

Conforme o Pronunciamento nº 85/2012 do Conselho Federal de Contabilidade, a 

metodologia de cálculo, do ajuste de perdas de créditos, tem por base uma média 

percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores, do qual 

se inferirá o percentual de inadimplência, a ser aplicado sobre o saldo final dos 

créditos a receber. Assim, com os dados fornecidos na questão 17 tem-se: 

(16.300,00 + 15.900,00 + 22.600,00) / (195.000,00 + 273.000,00 + 291.000,00) X 

415.000,00 = R$29.963,08. Por as alternativas de resposta não conter a resposta 

correta no valor de R$29.963,08 solicito a anulação da questão. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (  ) Indeferido 

 

QUESTÃO JÁ ANULADA POR RECURSO ANTERIOR 
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## PROTOCOLO: 230 

Inscrição: 907620 

Candidato: CLAIR ELIANE NAYSINGER BORGES 

Campus: POA 

Dt.Envio: 19/05/2014 21:43:29 

Questão: 20 

Bibliografia: 

www.portaldecontabilidade.com.br/guia/demonstracaodoresultado.htm 

RECURSO:  

             DRE 

Receita operacional bruta 180.000 

Valor da venda de mercadorias 

-Deduções das vendas (33.000) 

Icms s/vendas e devoluções de vendas 

=Receita Operacional Líquida 147.000 

-Custo das Mercadorias Vendidas (68.000) 

=Lucro bruto 79.000 

-Despesas operacionais (comerciais,financeiras e administrativa) 

Despesas com vendas e variação monetária passiva (11.000) 

=Resultado operacional 68.000 

Receitas e despesas não operacionais 

+Receitas com juros 5.000 

=Lucro antes do imposto de renda 73.000 

 

Somando esse resultado aos valores dos saldos das contas  

Teremos: 

Capital social 150.000 

Ações em tesouraria 10.000 

Reserva de lucros 22.000 

RESULTADO DO EXERCÍCIO 73.000 

Prejuízo acumulado (58.000) 

=PATRIMÔNIO LÍQUIDO 197.000 

• SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO IRPJ, CSLL E PARTICIPAÇÕES. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Conforme demonstrado em seu recurso, consideraste a conta de “Ações em 

Tesouraria” saldo credor, no entanto, mesmo sendo uma conta do Patrimônio 

Líquido, o saldo da conta “Ações em Tesouraria” é saldo devedor conforme 

MANUAL DE CONTABILIDADE DAS SOCIEDADES POR AÇÕES – 

FIPECAFI 2009. Então, o valor do Patrimônio Líquido é R$ 177.000, letra “A”.  
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Patrimônio Líquido R$ 

Capital Social 150.000 

Reserva de Lucros   22.000 

Ações em Tesouraria (10.000) 

Lucros Acumulados 15.000 

Total do Patrimônio Líquido 177.000 
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## PROTOCOLO: 457 

Inscrição: 110244 

Candidato: DANIELE MENDES CALDAS ANTUNES 

Campus: RGrand 

Dt.Envio: 20/05/2014 12:13:52 

Questão: 20 

Bibliografia: MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10 ed. São Paulo:Atlas, 

2009. 

RECURSO:  

Balanço não fecha. 

Não há resposta com os dados disponíveis. 

 

AC=250.000,00 e PL= 198.000,00 

 

A          P  

caixa   20.000,00  salarios  35.000,00  

clientes  125.000,00    

(-) Dupl Descont  -7.000,00    

Despesa antecipada  30.000,00    

prov liq duvidos -3.000,00    

aolicação  5.000,00    

Estoques  80.000,00  PL  198.000,00  

            Cap Social  150.000,00  

moveis  40.000,00    lucro acumu  16.000,00  

deprec -16.000,00  Ações em Tes  10.000,00  

    

  reserva lucros  22.000,00  

  274.000,00    233.000,00  

 

DRE 

receita de vendas  180.000,00  

 -31.000,00  

 -2.000,00  

receita liquida  147.000,00  

cmv -68.000,00  

lucro bruto  79.000,00  

  

desp com vendas -10.000,00  

receita juros  5.000,00  

  

lucro liquido  74.000,00  

 

 

Lucro do exercicio 74.000,00 - 58.000,00 (prej. acum.) =16.0000 
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RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A questão pede que “considerando os saldos das contas acima, não levando em 

consideração o IRPJ e CSLL, o valor do Ativo Circulante e o Patrimônio Líquido 

são respectivamente: 

 

Ativo Circulante R$ 

Caixa 20.000 

Clientes a receber a curto prazo 125.000 

PCLD (3.000) 

Estoque 80.000 

Despesas pagas antecipadamente 30.000 

Aplicações Financeiras a curto prazo 5.000 

Total do Ativo Circulante 257.000 

 

De acordo com o Manual de Contabilidade Societária FIPECAFI 2010 – as 

duplicatas descontadas são contabilizadas no Passivo Circulante, como a questão 

tinha saldos de contas de resultado, primeiramente teria que apurar o resultado do 

exercício: 

 

DRE R$ 

Vendas de Mercadorias 180.000 

(-) Deduções da Receita  

ICMS sobre Vendas 31.000 

Devolução sobre vendas 2.000 

Receita Liquida 147.000 

Custo das Mercadorias Vendidas (68.000) 

Resultado Bruto 79.000 

Desp.Operacionais e Rec.Operac.  

Despesas com vendas (10.000) 

Despesas e Rec.Financeiras  

Receitas com Juros 5.000 

Variações Monetárias Passivas (1.000) 

Resultado do Exercício 73.000 

 

Apurar o Patrimônio Líquido, considerando o resultado do exercício acima: 

 

Patrimônio Líquido R$ 

Capital Social 150.000 

Reserva de Lucros   22.000 

Ações em Tesouraria (10.000) 

Lucros Acumulados 15.000 
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Total do Patrimônio Líquido 177.000 

 

Ações em Tesouraria é uma conta do Patrimônio Líquido, no entanto, com saldo 

devedor conforme MANUAL DE CONTABILIDADE DAS SOCIEDADES POR 

AÇÕES – FIPECAFI 2009.  Os prejuízos acumulados de R$ 58.000,00, foram 

compensados com o resultado do exercício (lucros acumulados), ou seja, R$ 

73.000,00 – 58.000,00 = R$ 15.000,00. Sendo assim, o gabarito está correto, letra 

“a”. 
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## PROTOCOLO: 794 

Inscrição: 586644 

Candidato: MARIA RIPPEL 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 21/05/2014 09:45:48 

Questão: 20 

Bibliografia: Reclamação 

RECURSO:  

Observação: 

Além da questão citada, temos que fazer uma RECLAMAÇÃO referente ao 

caderno de provas,que  praticamente  não reservou espaço para rascunho, o que nos 

prejudicou para o   bom desempenho da prova. Pois, na prova tivemos que elaborar 

planilhas e demonstraçãoes contábeis. 

att. 

Maria 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido    

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Entendemos sua reclamação, no entanto, a questão 20 não necessitava de 

elaboração de planilhas e demonstrações contábeis, somente a soma e diminuição 

de valores para apuração dos resultados. Segue abaixo a resposta da questão: 

Ativo Circulante: Caixa + Clientes a receber a curto prazo – PCLD + Estoque + 

Despesas pagas antecipadamente + aplicações a curto prazo = 20.000 + 125.000 – 

3.000 + 80.000 + 30.000 + 5.000 = 257.000 (lembrando que poderia somente 

colocar os valores). 

Apuração do Patrimônio Líquido: Como a questão tinha saldos de contas de 

resultado, primeiramente teria que apurar o resultado do exercício: 

Resultado do Exercício: Vendas de Mercadorias – ICMS sobre Vendas – 

Devolução sobre vendas – CMV – despesas com vendas + receitas com juros – 

variações monetárias passivas = 180.000 – 31.000 – 2.000 – 68.000 – 10.000 + 

5.000 – 1.000 = 73.000 (lembrando que poderia somente colocar os valores). 

Patrimônio Líquido: Capital Social + Reserva de Lucros – Ações em Tesouraria + 

Lucros Acumulados – Prejuízos Acumulados = 150.000 + 22.000  - 10.000 + 15.000 

(compensação dos prejuízos acumulados) = 177.000 

OBS.: A conta de duplicatas descontadas é contabilizada no Passivo Circulante, 

conforme Manual de Contabilidade das Sociedade por Ações – FIPECAFI 2010. A 

conta de Ações em Tesouraria é uma conta que faz parte do Patrimônio Líquido, no 

entanto, com saldo devedor conforme Manual de Contabilidade das Sociedades por 

Ações – FIPECAFI 2009. O Gabarito está correto, letra “a” 
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## PROTOCOLO: 820 

Inscrição: 904053 

Candidato: ELIZANDRA CAPRINI 

Campus: POA 

Dt.Envio: 21/05/2014 10:29:18 

Questão: 20 

Bibliografia: contabilidade geral, Osni Moura Ribeiro 

RECURSO:  

sobre o cálculo do valor do PL: 

CAPITAL SOCIAL 150.000 

AÇÕES EM TESOURARIA (10.000) 

RESERVA DE LUCROS 22.000 

PREJUÍZOS ACUMULADOS (58.000) 

 

TOTAL R$ 104.000,00 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A questão “considerando os saldos das contas acima....”, ou seja, para considerar 

todos os saldos, sendo assim, para apurar o Patrimônio Liquido deveria 

primeiramente apurar o valor do resultado do exercício:  

Como a questão tinha saldos de contas de resultado, primeiramente teria que apurar 

o resultado do exercício: 

 

DRE R$ 

Vendas de Mercadorias 180.000 

(-) Deduções da Receita  

ICMS sobre Vendas 31.000 

Devolução sobre vendas 2.000 

Receita Liquida 147.000 

Custo das Mercadorias Vendidas (68.000) 

Resultado Bruto 79.000 

Desp.Operacionais e 

Rec.Operac. 

 

Despesas com vendas (10.000) 

Despesas e Rec.Financeiras  

Receitas com Juros 5.000 

Variações Monetárias Passivas (1.000) 

Resultado do Exercício 73.000 

 

Apurar o Patrimônio Líquido, considerando o resultado do exercício acima: 
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Patrimônio Líquido R$ 

Capital Social 150.000 

Reserva de Lucros   22.000 

Ações em Tesouraria (10.000) 

Lucros Acumulados 15.000 

Total do Patrimônio Líquido 177.000 
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## PROTOCOLO: 1155 

Inscrição: 119256 

Candidato: MARCELO FLORES TEIXEIRA 

Campus: RGrand 

Dt.Envio: 21/05/2014 22:51:29 

Questão: 21 

Bibliografia: Lei 4.320/1964 

RECURSO:  

Com relação ao Princípio da Universalidade, segundo a Lei 4.320/1964 em seu 

artigo sexto, tem-se: "Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de 

Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções." Assim, a alternativa "A" 

do gabarito está incompleta, pois conforme o artigo sexto, as receitas e despesas 

constarão do Orçamento pelos seus "TOTAIS", e essa informação não foi 

mencionada na alternativa, deixando-a incompleta e inverídica com relação a norma 

da Lei 4.320/1964. Nestes termos, não havendo outra alternativa correta para a 

questão, solicito a anulação da questão. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O texto citado do Art. 6º da Lei 4.320/1964 faz referência a dois princípios: o da 

Universalidade quando afirma “todas as receitas e todas as despesas”; e do 

Orçamento Bruto quando menciona “pelos seus totais, vedadas quaisquer 

deduções”. O princípio da Universalidade apresenta-se estabelecido, de forma 

expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964, recepcionado e 

normatizado pelo §5º do art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de 

cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, 

órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

Portanto, está correto a afirmativa que o Princípio da Universalidade faz referência 

a inclusão de todas as receitas e todas as despesas no orçamento. 
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## PROTOCOLO: 411 

Inscrição: 903918 

Candidato: LIZIANE ERLING TORRES ROSNER 

Campus: POA 

Dt.Envio: 20/05/2014 10:39:36 

Questão: 25 

Bibliografia: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 5ª edição. 

Brasília - DF. 2012 

RECURSO:  

O comando da questão 25 pede O LANÇAMENTO correto que deve ser efetuado 

por ocasião da contratação de uma operação de crédito de curto prazo. No entanto, 

as alternativas apresentam apenas UM DOS LANÇAMENTOS corretos, em um 

único subsistema. Segundo o MCASP 5ª edição, página 82, o lançamento correto 

envolve três lançamentos, um em cada sistema contábil: 

 

Subsistema Patrimonial 

D-Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional (F)  

C-Empréstimos a curto prazo (P)  

 

Subsistema Orçamentário (lançamento apresentado na alternativa C). 

D- Receita a realizar  

C-Receita realizada  

 

Subsistema de Controle: 

D- Controle da disponibilidade recursos  

C- Disponibilidade por Destinação de Recursos  

 

Assim, fica evidente que a questão não trouxe o lançamento correto, e sim, 

apresentou apenas um dos três lançamentos corretos, o constante apenas no 

Subsistema Orçamentário cuja questão não especificou. 

Exemplo didático para fins de comparação: seria como se a questão solicitasse o 

lançamento correto de um pagamento em dinheiro de duplicatas com desconto, e 

desse como certo, o lançamento apenas nas contas patrimoniais (D-Duplicatas a 

pagar; C – Caixa), deixando de lado o lançamento que leva o desconto para o 

resultado (D-Duplicatas a pagar; C- Descontos obtidos).  

Considerando que o comando da questão pede o Lançamento correto; 

Considerando que em nenhum momento foi especificado o subsistema; 

Considerando que o MCASP (página 82) demonstra o lançamento correto da 

referida operação envolvendo os três subsistemas; 

Considerando que a alternativa “C” demonstra apenas o lançamento parcial da 

operação (apenas no Subsistema Orçamentário) e as demais alternativas estão em 

desacordo com o MCASP. 

Solicito, respeitosamente, a ANULAÇÃO da questão 25 da prova de Técnico em 

Contabilidade. 
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RESPOSTA: (  ) Deferido   ( X ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A contratação de operação de crédito gera três lançamentos, em três subsistemas 

distintos, conforme O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O 

enunciado da questão 25 faz referência a um único lançamento correto e não a 

“lançamentos corretos” motivo pelo qual, a questão apresenta apenas um 

lançamento correto, em um dos subsistemas. Recurso Indeferido. 

 


