
TÉCNICO EM CONTABILIDADE-Nível D – Conhecimentos Específicos 
 
 
Questão Resolução Decisão da banca 
21 REGIME DE COMPETÊNCIA: 

RECEITA GANHA E NÃO RECEBIDA ... R$ 80.000,00 
RECEITA GANHA E RECEBIDA ............ R$ 50.000,00 
(-) despesa incorrida e paga .................. (R$ 30.000,00) 
(-) despesa incorrida e não paga ........... (R$ 20.000,00) 
= lucro ..................................................... R$ 80.000,00 
 

Manutenção da letra “B” 
como a correta. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 

24 A presença do prejuízo é condição indispensável para 
caracterizar o estado patrimonial como deficitário. O 
prejuízo deve absorver todo o patrimônio liquido, 
tornando-o deficitário, porém é necessária a presença 
do prejuízo no estado patrimonial deficitário. 
 

Alterar a alternativa certa 
para a letra “B”. 
- Recurso PROCEDENTE. 
- RETIFICAR Gabarito de A 
para B. 

28 Receita de vendas = R$ 620.000,00 
(-) descontos incondicionais ..... (R$ 30.000,00) 
= receita líquida de vendas ...... R$ 590.000,00 
(-) CMV ..................................... (R$ 80.000,00) 
= lucro bruto ............................. R$ 510.000,00 
Obs: cmv encontrado pela aplicação da fórmula: 
estoque inicial + compras – estoque final 
 

Manutenção da letra “C” 
como a certa, ou seja: lucro 
bruto de R$ 510.000,00. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 

30 Na apuração do resultado as contas de receitas são 
debitadas em contrapartida de uma conta transitória. 
A letra “E” informa que as contas de resultado são 
encerradas e seus saldos incorporados ao PL, o que 
não é de todo correto, pois o pagamento de dividendos 
faz com que a empresa registre tais valores no passivo. 
 

Manutenção da alternativa 
“A” como a correta. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 

32 Em  atendimento  ao  disposto  no  artigo  63  da  Lei 
nº 4.320/64, no sistema orçamentário, o registro 
contábil da liquidação da despesa orçamentária 
corrente é feito conforme disposto no comando da 
questão. 
 

Manutenção da letra “B” 
como a alternativa correta. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 

35 A assinatura de contrato para fornecimento de bens 
móveis após processo licitatório cabe ao sistema 
orçamentário. O registro contábil em questão decorre 
da assinatura de contrato, bem como já ocorreu 
processo licitatório, portanto dentre as alternativas 
elencadas, o registro contábil do ente público cabe ao 
sistema orçamentário. 

Pela manutenção da letra “B” 
como a correta. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 

39 A atualização do fundo fixo de caixa decorre de motivo 
especial como, por exemplo, da perda do poder 
aquisitivo da moeda ou do reajuste de preços, porém 
não se pode firmar que isto ocorrerá periodicamente. 
Também é importante ressaltar que os pagamentos 
efetuados por meio do fundo fixo passam por uma 
prestação de contas do próprio fundo e depois deverão 
migrar para a contabilidade geral do ente, não cabendo 
o registro direto. 

Pela manutenção da letra 
“D” como a correta, ou seja, 
ao fundo fixo de caixa não se 
acrescentará qualquer valor 
recebido diretamente. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 

   



42 A função precípua da elaboração do balancete de 
verificação é a de se verificar a adequada aplicação do 
método das partidas dobradas nos registros contábeis.  
Portanto uma eventual diferença ocorrida em um 
balancete de verificação decorre provavelmente da não 
observância do referido método. A falta da apuração do 
resultado por si só não justifica diferença ocorrida no 
balancete de verificação, pois a entidade pode não ter 
apurado o resultado econômico e mesmo assim os 
registros apresentarem igualdade de valores em seus 
totais, não ocasionando diferenças no balancete de 
verificação. 
 

Pela manutenção da 
alternativa “A” como a 
correta. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 

43 A classificação doutrinária do orçamento que identifica 
o aspecto jurídico é aquela na qual se destaca que, 
antes de tudo, o orçamento público decorre da 
aplicação de uma Lei. Ainda que exista semelhança 
com os aspectos constitucional e financeiro, a 
aplicação de uma Lei orçamentária, doutrinariamente 
classifica o aspecto jurídico do orçamento. 
 

Pela manutenção da letra 
“C” como a correta. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 

 
 
 
 
 
 


