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TÉCNICO EM CONTABILIDADE – D 
 
Questão 22 
A questão 22 apresenta um ativo total de R$ 33.000,00 composto pela soma dos saldos das contas caixa, 
estoque de mercadorias, duplicatas a receber, veículos menos a depreciação acumulada; um passivo 
exigível de R$ 7.000,00 composto pela soma dos saldos das contas fornecedores, impostos a recolher e 
duplicatas a pagar; e um patrimônio líquido ou situação liquida de R$ 26.000,00 composto pelo saldo das 
contas capital social menos capital a integralizar e a soma de lucros acumulados (calculado mediante a 
apuração do resultado entre receitas menos despesas. 
A situação líquida por ser maior que zero é considerada superavitária. 
Observar o seguinte quadro: 
 

CAIXA 8.000,00 FORNECEDORES        3.600,00 

ESTOQUES DE MERCADORIAS 6.000,00 IMPOSTOS A RECOLHER        2.200,00 

DUPLICATAS A RECEBER 3.000,00 DUPLICATAS A PAGAR             1.200,00 
VEÍCULOS 20.000,00 PL  26.000,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -4.000,00 CAPITAL SOCIAL           30.000,00 
TOTAL 33.000,00 CAPITAL A INTEGRALIZAR -        10.000,00 
    LUCROS ACUMULADOS             6.000,00 

    TOTAL           33.000,00 

  APURAÇÃO DO RESULTADO  

  RECEITAS 15.000,00

  DESPESAS -9.000,00

    6.000,00
 

Assim, ratificamos o gabarito da referente questão com a letra “D”.  
Recurso Indeferido. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 24 
A questão 24 exige o conhecimento amplo sobre o entendimento de origens e aplicações de recursos o 
qual é aplicado no cotidiano do profissional de contabilidade, e não um conhecimento restrito difundido 
em alguns livros de introdução à contabilidade. 
A partir desse raciocínio, e numa discussão sobre origens e aplicações de recursos, tem-se que uma 
entidade pode obter recursos de terceiros (aumento do passivo), dos sócios (aumento do patrimônio 
líquido) ou de suas atividades (venda ou redução de ativos ou por meio de receitas). Esses recursos são 
aplicados na aquisição de novos ativos (aumento do ativo), no pagamento de dívidas junto a terceiros 
(redução de passivo), no pagamento de despesas ou destinados aos sócios (redução do patrimônio 
líquido).  
Analisando o conceito de receita segundo o Pronunciamento Conceitual Básico CPC Estrutura para a 
Preparação e a Apresentação das Demonstrações Contábeis, temos que Receita “são aumentos nos 
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de 
ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não sejam 
provenientes de aporte dos proprietários da entidade”. 
E despesas “são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída 
de recursos ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimo do 
patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição aos proprietários da entidade”.  



E, levando em consideração que as receitas aumentam o patrimônio líquido mediante o aumento do lucro 
na apuração de resultados e que as despesas diminuem o patrimônio líquido mediante a diminuição do 
lucro na apuração do exercício. Então por analogia, as receitas são interpretadas como origens de 
recursos e as despesas como aplicações. 
Assim, ratificamos o gabarito da referente questão com a letra “B”.  
Recurso Indeferido. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 33 
A questão 33 fundamenta-se na NBC TG 25 (R2) – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes. A ausência do termo “resultado de evento passado” na alternativa “A” não a torna incorreta, 
pois como a própria norma coloca em seu item 16 “Em quase todos os casos será claro se um evento 
passado deu origem a uma obrigação presente. Salvo em casos raros – como em um processo judicial”. 
No entanto, o item 20 da mesma norma “Para que um passivo se qualifique para reconhecimento, é 
necessário haver não somente uma obrigação presente, mas também a probabilidade de saída de 
recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar essa obrigação”, indica a alternativa 
“C” a ser marcada, isto é, uma provisão NÃO deve ser reconhecida quando a probabilidade de saída de 
recursos que incorporam benefícios econômicos é possível. 
Assim, ratificamos o gabarito da referente questão com a letra “C”.  
Recurso Indeferido. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 37 
A questão 37 está fundamentada na NBC TG 27 (R4) - Ativo Imobilizado, e de acordo com o item 6 da 
mesma norma “Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda de um 
ativo e seu valor em uso”.  
Observe que tanto a questão quanto a alternativa “B” indicada como certa no gabarito preliminar, estão 
de acordo com a norma contábil. Fato este que invalida sua afirmação no recurso “Com isso, 
reconsidero que a letra A seja considerada correta ou a questão seja anulada por falta de resposta 
plausível nas normas contábeis”. 
Assim, ratificamos o gabarito da referente questão com a letra “B”.  
Recurso Indeferido. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 


