
TÉCNICO EM CONTABILIDADE – D 
 
 
Questão 21 
A questão solicita identificar os eventos que identifiquem receitas, despesas e custos, respectivamente. 
Assim, a alternativa “D” é a alternativa correta pois a venda a prazo de produção própria indica uma 
receita, a apropriação do salário do mês referente ao setor de vendas indica uma despesa e a destinação 
da matéria prima ao processo produtivo indica um custo. 
O candidato refere-se a uma possibilidade de duplo sentido, o que efetivamente não ocorre, pois quando 
se adquire matéria rima a mesma é destinada ao estoque de matéria prima no ativo circulante, se 
constituindo em um bem para a mesma. 
Agora, quando se destina parte desta matéria prima ao processo produtivo, a mesma passa a se tornar 
custo de produção, ainda que compondo o estoque de produto em processo, pois é um gasto que se 
tornou parte do processo produtivo.  
Sendo assim, a banca elaboradora da questão mantém a alternativa “D” como a correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 22 
Tal questão solicita a interpretação de que o determinado mês é justamente o mês de referência onde 
ocorremos os eventos de vendas e baixa do estoque. Não existe outra possibilidade interpretativa. O 
pagamento do aluguel é referente ao mês anterior, ou seja, no mês anterior a despesa com aluguel foi 
reconhecida e apropriada. Sendo assim, na apuração do resultado, será computada: 
Receita de vendas = R$ 40.000,00 - cmv (20.000) = R$ 20.000,00 sendo destinados R$ 14.000,00 para 
reservas de lucros e R$ 6.000 de dividendos a pagar.  
A letra “C” proposta pelo candidato é uma alternativa errada. 
Sendo assim, a banca elaboradora da questão mantém a alternativa “A” como a correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 25 
Questão corretamente formulada. 
Resolução: 
O método do inventário permanente é para justificar a baixa do estoque e o registro do CMV após cada 
venda efetuada. 
Receita de vendas           = R$ 10.500,00 (700 unid x R$ 15) 
(-) cmv                              = R$ 7.000,00 (700 unid x R$ 10,00) 
= resultado com mercadorias = R$ 3.500,00 
Sendo assim, a banca elaboradora da questão mantém a alternativa “C” como a correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 26 
Candidato coloca o mesmo conteúdo da questão 25 que já foi respondida. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 28 
Esta questão está baseada em uma norma brasileira de contabilidade abaixo identificada. A alternativa 
proposta pelo candidato está errada (letra C) pois refere-se a eventos que deverão ocorrer e uma provisão 
trata de eventos já ocorridos. RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.180/09 Aprova a NBC TG 25 – Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. - Reconhecimento - Provisão 
14. Uma provisão deve ser reconhecida quando: 

(a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento 
passado; 

(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação; e 

(c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 
Sendo assim, a banca elaboradora da questão mantém a alternativa “D” como a correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 36 
A recomposição do fundo fixo de caixa ocorre com o lançamento ou registro contábil da conta bancos 
conta movimento tendo a contra partida da ocorrência de pequenas despesas. 
No fundo fixo de caixa não existe o recebimento de valores. Como diz o texto que não identifica o autor 
que o candidato utiliza: os pagamentos não (grifo nosso) efetuados dessa forma serão feitos por cheques 
creditados diretamente em bancos conta movimento. Ainda fazendo uso do texto do candidato, a 
recomposição é efetuada por meio de cheque nominal ao responsável pelo caixa. 
Assim, o lançamento contábil proposto no caput da questão, refere-se à recomposição do fundo fixo de 
caixa. 
Sendo assim, a banca elaboradora da questão mantém a alternativa “C” como a correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 49 
A alternativa “A” sugerida pelo candidato refere-se à compra de um ativo que é o estoque de matéria-
prima que, enquanto não utilizada na produção, continua somente como ativo. O setor produtivo poderá 
requisitar a matéria prima a qualquer momento. Não importa o tempo, pode ser hoje ou pode ser amanhã, 
porém uma vez requisitada pelo setor produtivo, esta matéria prima deverá ingressar no processo 
produtivo, juntamente com a mão de obra e os demais gastos de fabricação. 
Portanto, a requisição de matéria-prima para o estoque de produtos em processo, é um exemplo do 
reconhecimento do custo em uma atividade fabril. 
Sendo assim, a banca elaboradora da questão mantém a alternativa “E” como a correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 


