
                                                                                               
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPLA E A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SF DA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 
02/2014 – RELATÓRIO DE INDEFERIMENTO  

103 – ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS I – DISCIPLINA:  
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPLA e a Secretaria Municipal de 
Finanças e Desenvolvimento Econômico – SF da Prefeitura do Município de São Paulo –, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o resultado da apreciação de recursos da prova objetiva do concurso 
público regido pelo Edital nº 01/2014. 
 
INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

1 Língua Portuguesa 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

A assertiva II está incorreta, porque além de otimizar a gestão também é necessário, segundo o texto, “combater os buracos 
negros no campo tributário”, ou seja, diminuir a sonegação. A palavra “apenas”, portanto, não caberia aqui. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 
INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

2 Língua Portuguesa 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O verbo “acolher” é transitivo direto, diferentemente de “atender”, que é transitivo indireto. Dessa forma, por não ser 
necessária a preposição, não seria possível o uso da crase após o verbo “acolher”. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

4 Língua Portuguesa 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

Há um problema de concordância no item A. Mesmo na ordem indireta, o predicativo do sujeito (“necessário”) precisaria 
concordar com o núcleo do sujeito (“melhoria”), já que este vem antecedido de determinante. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 



                                                                                               
 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

10 Língua Portuguesa 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

De acordo com o item 13.13. do Edital nº 01/2014, Serão preliminarmente indeferidos os recursos:  

a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;  

b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;  

c) cuja fundamentação não corresponda à questão recursada;  

d) sem fundamentação e/ou inconsistente, incoerente ou os intempestivos;  

e) encaminhados por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais on-line”;  

f) com argumentação idêntica a outros recursos  
 

Assim sendo, como o argumento não condiz com a questão 10, o recurso foi indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

12 Matemática Financeira 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O enunciado do problema se refere a dias de aplicação, o que remete a um ano com 365 dias. Não há menção alguma a 
ano comercial, logo calculamos por: 
J = Capital ×  Taxa ×  Tempo, assim:  

1997
365

27
54,0000.50 =××

 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

13 Matemática Financeira 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

Não há necessidade alguma de uma calculadora financeira já que existe apenas uma potenciação (multiplicação de 
parcelas iguais) para sua resolução e uma subtração simples. Para o cálculo da taxa equivalente procedemos da seguinte 
forma: 

%8,1515181,115181,25181,21)08,01(1)1()1(
12121

==−=→=+→+=+=+=+ anualanualanualmensalanual iiiii  

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

14 Matemática Financeira 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

Para determinar o valor pago pelo título primeiramente determinamos o juros simples do período: 

4200
30

35
06,0000.60 =××=→××= JtempotaxacapitalJ  

Consideramos então o IOF : 60 000 . 0,000041 . 35 = 86,10 

Então do valor inicial retiramos o juros e o IOF: 

Valor líquido = 60 000 – 4200 – 86,10 = 55 713,90 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

15 Matemática Financeira 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

Em um fluxo de Caixa os investimentos são tidos como retirada. Consideramos que a interpretação do texto faça parte da 
avaliação, assim: 
Correto: O financiamento e as operações devem ser adicionadas ao saldo inicial enquanto os investimentos devem ser 
retirados. Assim temos: 

Saldo inicial:             10 000+ 
Financiamentos:        63 000 
                                _______ 
                                 73 000 – 
Investimentos:            32 000 
                                 ______ 
                                 41 000 + 
Operações:                22 000 
                                 ______ 
                                    63 000 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

17 Informática Básica 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

Foi solicitada uma prova com o conteúdo de: Componentes básicos de hardware dos computadores (armazenamento de 
dados – funções e características). A questão aborda o HD (Hard Disk) que é justamente “dispositivo de armazenamento de 
dados” que faz parte de um item de hardware. A dificuldade da questão não é elevada, considerando o cargo em questão. 

Portanto, estudar os tipos de HD que um computador usa faz parte do contexto exigido pelo edital, visto que o assunto se 
encaixa em um item válido. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

19 Informática Básica 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

A ferramenta de transferência fácil do Windows é um aplicativo original da própria Microsoft, que se encaixa em funções do 
Windows como solicitado em edital. 

A dificuldade da questão não é elevada, considerando que esta prova é de um cargo concorrido e exige um grau de 
dificuldade alto, considerando o cargo em questão. 

Com relação à alternativa C, ela está incorreta, pois afirma que a Transferência Fácil do Windows limita o processo de 
transferência de arquivos “só” por rede cabeada ou sem fio, não contemplando mídias removíveis e cabo USB para 
transferência fácil. Vide trecho do texto da alternativa c: “A Transferência Fácil do Windows ‘só’ pode ser executada 
quando...” 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

33 Administração Orçamentária e Financeira 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

A questão pede a alternativa que não constitui uma das restrições a serem observadas pelo Vereador. As assertivas (A), 
(B), (C) e (D) estão corretas como, inclusive, afirmam os recursos apresentados. 

Logo, a única alternativa que é incorreta (e era essa que deveria ser assinalada) era a alternativa (E) – “Não se pode 
conceder dotação que envolva serviço de dívida”, sendo que está errada, uma vez que contraria o artigo 166, §3º, II, b). da 
Constituição Federal. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

36 Administração Orçamentária e Financeira 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O artigo 18, Parágrafo Único, a) da Lei nº 4.320/1964 é claro em determinar que se trata de situação de subvenção 
econômica quando assim dispõe: “as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de 
revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais”. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 



                                                                                               
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

37 Administração Orçamentária e Financeira 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

A assertiva I. “Ainda que exista urgência no reparo de um pneu furado de uma ambulância, esta situação não se encaixa em 

passível de regime de enquadramento” indica uma negativa. Indica que o reparo não pode ser objeto de regime de 
enquadramento / suprimento de fundos. 

Ora, o reparo de um pneu furado de uma ambulância não só é urgente como de gritante importância. Aponta uma 
necessidade premente e inadiável de obtenção do reparo, bem como se trata de despesa de pequeno vulto. Logo se 
encaixa em regime de enquadramento / suprimento de fundos (Decreto Federal nº 93.872/1986, artigo 45, III). 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

38 Administração Orçamentária e Financeira 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

Os recursos se insurgem contra a alternativa (B) “O cancelamento de restos a pagar não-processados deve ser registrado 

como receita” que deveria ser considerada incorreta. 

O correto é que o registro do cancelamento de restos a pagar não-processados trata apenas de restabelecimento de saldo 
de disponibilidade comprometida referente às receitas arrecadas em exercício anteriores e não receita, per se. 
(https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/21643/Parte+VI+PR2012/34243f28-aa63-4d76-b38d-
ae3460f1f5d0?version=1.2). 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

44 Administração Orçamentária e Financeira 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O Edital indica em seu item 3.7. “Licitação e contratações públicas. Regime jurídico da Licitação e dos contratos 
administrativos: obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação da licitação; procedimentos, anulação e revogação; 
modalidades de licitação. Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação posterior. (grifo nosso)”. 

Logo, a Lei nº 12.462/2011 – legislação posterior – está abarcada pelo Edital.   

Vale ressaltar que o RDC (Regime Diferenciado de Contratações Públicas) é um procedimento licitatório criado justamente 
para atender às obras de infraestrutura voltadas para a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

47 Administração Orçamentária e Financeira 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O artigo 51 e seu § 1º. são claros em estabelecer que: a) até o dia 30 de junho, o Poder Executivo da União deverá 
promover a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício 
anterior; e, b) Os Estados e Municípios deverão encaminhar suas contas ao Poder Executivo Federal até, respectivamente, 
31 de maio e 30 de abril. 

Ou seja, até o dia 30 de junho, o Poder Executivo da União deverá realizar a consolidação, repita-se, nacional das contas 
públicas. 

No entanto, isso não significa dizer que os dados contábeis das contas dos Estados e Municípios não sejam encaminhados 
ao Poder Executivo, após apuração e consolidação interna dessas, no formato das normas de contabilidade pública e 
escrituradas de acordo com o artigo 50 da Lei de Responsabilidade Pública. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

51 Contabilidade Pública 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O argumento apresentado leva o candidato, inicialmente, a inferir sobre a aplicação do princípio de competência 
integralmente na “Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público”. Neste sentido o registro contábil da apropriação da 
parcela do 13° salário do pessoal parte deste princípio. Segundo o MCASP, Parte IV, pg. 93 “O reconhecimento patrimonial 
da variação patrimonial diminutiva ocorre no momento do fato gerador da despesa com pessoal, no caso do 13º salário. 
Assim a conta 3.1.1, registra a variação patrimonial diminutiva com o seu lançamento devedor em contrapartida ocorre o 
registro em uma conta patrimonial de passivo (com atributo P, indicando passivo permanente) reconhecendo a 
obrigação com a despesa de com o 13º salário do pessoal. 

Referente ao atributo P ou F, eles identificam conta Financeira e Permanente. A Lei nº 4.320/1964, no art. 105, determina: 

“Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: 
II - O Passivo Financeiro; 
IV - O Passivo Permanente; 
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos independam 
de autorização legislativa para amortização ou resgate. 
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de 
autorização legislativa para amortização ou resgate. 

 
O P ou F são atributos da conta contábil, que é o conjunto de características próprias que a individualizam, distinguindo-a 
de outra conta pertencente ao plano de contas. Dessa maneira, o Ativo e Passivo são diferenciados por este atributo 
específico que atende ao critério da lei e permite separar o ativo e o passivo em financeiro e permanente. Assim, nos 
lançamentos padronizados, as contas de Ativo e Passivo virão acompanhadas das letras “F” ou “P”, entre parênteses, para 
indicar se são contas financeiras ou permanentes. 
 
Concluindo, não há incongruência ou dúvida de interpretação da questão, uma vez que o objetivo da questão é aferir se o 
candidato domina a aplicação do princípio de competência na “Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público” e se tem 
conhecimento da aplicabilidade do atributo P ou F no reconhecimento de passivos antes do primeiro estágio da despesa 
orçamentária, uma vez que as contas de Passivo que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate 
integram o Passivo Permanente. Após o primeiro estágio de execução da despesa orçamentária, materializada na figura do 
empenho, passam a ter característica Financeira, integrando o Passivo Financeiro. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

52 Contabilidade Pública 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

A Resolução 1133/08, aprova a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis foi atualizada em 2013 através da Resolução 
1437/2013, sendo a sua composição atual o estabelecido no parágrafo 3,como segue; 
3. As demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público são: 

(a) Balanço Patrimonial; 
(b) Balanço Orçamentário; 
(c) Balanço Financeiro; 
(d) Demonstração das Variações Patrimoniais; 
(e) Demonstração dos Fluxos de Caixa; 



                                                                                               
(f) Demonstração do Resultado Econômico. (Excluída pela Resolução CFC n.º 1.437/13) 
(g)  Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e (Incluída pela Resolução CFC n.º 1.437/13) 
(h)  Notas Explicativas. (Incluída pela Resolução CFC n.º 1.437/13) 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

53 Contabilidade Pública 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

A natureza da despesa orçamentária visa identificar o tipo, a classe, a essência ou ainda a espécie da despesa 
orçamentária. De acordo com o art. 3°, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, constantes no Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de: 

I – Categoria Econômica; 

II – Grupo de Natureza da Despesa; e 

III – Elemento de Despesa. 

Dessa forma GABARITO A. 

A modalidade de aplicação não representa a Natureza da Despesa da despesa, representa sim, de acordo com o § 1º do 
art. 3°, um complemento por meio de uma informação gerencial denominada “modalidade de aplicação”, a qual tem por 
finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de 
Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação 
da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados.  

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

57 Contabilidade Pública 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O recebimento da nota fiscal de despesa de aquisição com equipamento de radiologia sem conferência demonstra que o 
bem foi entregue, entretanto, devido a algum procedimento interno, ainda não foi efetivamente liquidado, de acordo com 
art.63 da Lei 4320/1964. Dessa forma, ocorre a incorporação do bem e o reconhecimento do passivo no subsistema de 
informação Patrimonial e ainda no subsistema orçamentário a dedução do respectivo valor dos créditos empenhados a 
liquidar. 

Segundo MCASP, Parte IV, 5° Ed., os atributos P ou F identificam conta Financeira e Permanente. A Lei nº 4.320/1964, no 
art. 105, determina: 

“Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: 

II - O Passivo Financeiro; 

IV - O Passivo Permanente; 

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos independam 
de autorização legislativa para amortização ou resgate. 

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de 



                                                                                               
autorização legislativa para amortização ou resgate. 

Dessa maneira, é importante que as contas do Ativo e Passivo sejam diferenciadas por um atributo específico que atenda 
ao critério da lei e permita separar o ativo e o passivo em financeiro e permanente. Assim, nos exemplos de lançamentos 
padronizados, as contas de Ativo e Passivo virão acompanhadas das letras “F” ou “P”, entre parênteses, para indicar se são 
contas financeiras ou permanentes. 

Concluindo, não há incongruência ou dúvida de interpretação da questão, uma vez que o objetivo da questão é aferir se o 
candidato conhece a maneira correta de se efetuar o registro do fato apresentado e se tem conhecimento da aplicabilidade 
do atributo P ou F no reconhecimento de ativos e passivos. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

64 Contabilidade Pública 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

Para a efetiva resolução da questão, inicialmente, cita-se o conceito de Resultado Financeiro, apresentado no MCASP, 
Parte V, Demonstrações Contábeis, sobre o Balanço Financeiro. 

“O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos 
orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários. [...] O 
resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em espécie para 
o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior”. 

Sendo assim: 

Resolução 1 – O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em espécie para 
o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior. 

Resultado Financeiro = R$7.500 – R$300 

Resultado Financeiro = R$7.200 

Resolução 2 – Resultado Financeiro = diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários 
e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários. 

Inscrição de Restos a Pagar não Processados  R$1.400,00 ingresso 

Despesa Orçamentária Ordinária (R$11.000,00) dispêndio 

Receita Orçamentária Ordinária  R$15.000,00 ingresso 

Pagamento de Restos a Pagar Processados (R$1.600,00) dispêndio 

Despesa Orçamentária Vinculada (R$4.000,00) dispêndio 

Receita Orçamentária Vinculada R$3.000,00 ingresso 

Transferências Financeiras Recebidas R$400,00 ingresso 

Recebimento em dinheiro de Consignações R$4.000,00 ingresso 

RESULTADO FINANCEIRO R$7.200,00 superávit 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 



                                                                                               
INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

66 Contabilidade Pública 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

O recebimento da nota fiscal de despesa de aquisição de um veículo ainda sem conferência  demonstra que o bem foi 
entregue, entretanto, devido a algum procedimento interno ainda não foi efetivamente liquidado, de acordo com art.63 da Lei 
4320/1964. Dessa forma, ocorre a incorporação do bem e o reconhecimento do passivo no subsistema de informação 
Patrimonial e ainda no subsistema orçamentário a dedução do respectivo valor dos créditos empenhados a liquidar. 

Segundo MCASP, Parte IV, 5° Ed., os atributos P ou F identificam conta Financeira e Permanente. A Lei nº 4.320/1964, no 
art. 105, determina: 

“Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: 
II - O Passivo Financeiro; 
IV - O Passivo Permanente; 
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos independam 
de autorização legislativa para amortização ou resgate. 
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de 
autorização legislativa para amortização ou resgate. 
 

Dessa maneira, é importante que as contas do Ativo e Passivo sejam diferenciadas por um atributo específico que atenda 
ao critério da lei e permita separar o ativo e o passivo em financeiro e permanente. Assim, nos exemplos de lançamentos 
padronizados, as contas de Ativo e Passivo virão acompanhadas das letras “F” ou “P”, entre parênteses, para indicar se são 
contas financeiras ou permanentes. 
 
Concluindo, não há incongruência ou dúvida de interpretação da questão, uma vez que o objetivo da questão é aferir se o 
candidato conhece a maneira correta de se efetuar o registro do fato apresentado e se tem conhecimento da aplicabilidade 
do atributo P ou F no reconhecimento de ativos e passivos. 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

71 Contabilidade Geral 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

No enunciado da questão é demonstrado que os dados apresentados nos cenários descritos referem-se a uma única ação 
trabalhista, e que a perda da mesma é indicada por seus advogados como provável, o que justifica a contabilização como 
provisão conforme as informações do CPC 25 e pela NBC TG 25. 

A tabela seguinte demonstra a probabilidade de desembolsos gerada pelo processo e apresentada pelos advogados, 
representando os 100% de pagamento do processo. 

Como nenhum dos percentuais é desprezível, deve-se fazer a média ponderada entre valores e percentual de probabilidade 
conforme o exposto a seguir: 

Cenário 1 = R$ 200 x 30% = R$ 60,00 

Cenário 2 = R$ 50 x 20% = R$ 10,00 



                                                                                               
Cenário 3 = R$ 30 x 50% = R$ 15,00 

Média Ponderada  = R$ 85,00 

Como a média é calculada por uma estimativa confiável (baseada nas informações do departamento jurídico) e é maior do 
que a possibilidade indicada pela maior probabilidade (R$ 30,00), deve ser o valor utilizado para contabilização da Provisão 
Trabalhista de R$ 85,00. Portanto, alternativa correta é a C. 

O fato de a maior probabilidade ser de 50% nada tem haver com a classificação como possível, já que conforme as 
informações iniciais algum valor PROVAVELMENTE será desembolsado. 

 
Com referência à mensuração, o CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado em 26/06/09, 
correlacionado à norma internacional IAS 37 do IASB e correlacionado à norma NBC TG 25 aprovado conforme Resolução 
do CFC nº. 1180/09 no item 39 orienta: 

“39. As incertezas que rodeiam o valor a ser reconhecido como provisão são tratadas por vários meios de acordo com as 
circunstâncias. Quando a provisão a ser mensurada envolve uma grande população de itens, a obrigação deve ser 
estimada, ponderando-se todos os possíveis desfechos pelas suas probabilidades associadas. O nome para esse método 
estatístico de estimativa é “valor esperado”. Portanto, a provisão será diferente dependendo da probabilidade da perda de 
um dado valor ser, por exemplo, de 60 por cento ou de 90 por cento. Quando houver uma escala contínua de desfechos 
possíveis, e cada ponto nessa escala é tão provável como qualquer outro, é usado o ponto médio da escala.  

Exemplo: A entidade vende bens com uma garantia, segundo a qual os clientes estão cobertos pelo custo da reparação de 
qualquer defeito de fabricação que se tornar evidente dentro dos primeiros seis meses após a compra. Se forem detectados 
defeitos menores em todos os produtos vendidos, a entidade irá incorrer em custos de reparação de 1 milhão. Se forem 
detectados defeitos maiores em todos os produtos vendidos, a entidade irá incorrer em custos de reparação de 4 milhões. A 
experiência passada da entidade e as expectativas futuras indicam que, para o próximo ano, 75 por cento dos bens 
vendidos não terão defeito, 20 por cento dos bens vendidos terão defeitos menores e 5 por cento dos bens vendidos terão 
defeitos maiores. De acordo com o item 24, a entidade avalia a probabilidade de uma saída para as obrigações de garantias 
como um todo. O valor esperado do custo das reparações é: (75% x 0) + (20% x $ 1 milhão) + (5% de $ 4 milhões) = $ 
400.000.” 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
 

 

INDEFERIMENTO DE QUESTÕES 

Nº da questão DISCIPLINA 

79 Contabilidade Geral 

Justificativa: 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

Conforme o Método das Partidas Dobradas, as contas de Ativo têm natureza devedora (saldo devedor) e as contas de 
Passivo e Patrimônio Líquido têm natureza devedora (saldo devedor). 

Somente as contas redutoras, tanto de ativo, quanto de passivo, teriam os seus saldos invertidos, ou seja, uma conta 
redutora do ativo tem saldo credor e uma conta redutora do passivo tem saldo devedor. 

A sequência correta para o demonstrativo acima é: 



                                                                                               
DESCRIÇÃO DEVEDOR CREDOR
Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber 4.000,00       
Contas a Receber 105.000,00              
Fornecedores 90.000,00     
Bancos 45.000,00                
Duplicatas Descontadas 1.200,00       
Adiantamento de Clientes 20.000,00     
Depreciação Acumulada 15.000,00     
Veículos 60.000,00                
Estoques 35.000,00                
Salários a Pagar 22.000,00     
Reservas de Lucro 13.000,00     
Capital Social 97.800,00     
Participações Societárias 18.000,00                
TOTAIS 263.000,00              263.000,00    

Ajuste a Valor Presente – Contas a Receber – Conta Redutora do Ativo 

Contas a Receber – Conta de Ativo 

Fornecedores – Conta de Passivo 

Bancos – Conta de Ativo 

Duplicatas Descontadas – Conta de Passivo 

Adiantamento de Clientes – Conta de Passivo 

Depreciação Acumulada – Conta Redutora de Ativo 

Veículos – Conta de Ativo 

Estoques – Conta de Ativo 

Salários a Pagar – Conta de Passivo 

Reservas de Lucro – Conta de Patrimônio Líquido 

Capital Social – Conta de Patrimônio Líquido 

Participações Societárias – Conta de Ativo 

Assim sendo, a questão foi analisada, o gabarito mantido e o recurso indeferido. 
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