CONTADOR – Nível E – Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 26
Candidato define adequadamente os aspectos qualitativo e quantitativo do patrimônio sob a ótica do ente público,
no entanto discorda de que a definição do enunciado da questão não se enquadre no aspecto qualitativo em função
das palavras “atributos funcionais”.
A definição do aspecto qualitativo que consta no comando da questão foi adaptada do clássico conceito de aspecto
qualitativo do patrimônio, consagrado em Silva, Lino Martins da. Contabilidade Governamental. 7ª Ed. São Paulo:
Atlas, 2004. Dado a amplitude do conceito, o aspecto qualitativo do patrimônio público passou, em grande parte da
literatura, a ser adotado o proposto por Martins. O sentido da palavra funcional utilizada por Martins, não tem a
conotação quantitativa mas sim o de se enfatizar o movimento qualitativo do patrimônio.
Sendo assim, a banca formuladora da prova, indefere o recurso formulado à questão nº 26, mantendo, como correta,
a alternativa “E” - aspecto qualitativo.
- RECURSO IMPROCEDENTE

QUESTÃO 31
Foi incorporada À NBC T 16.6, a resolução nº 1.437/13, estabelecendo que:
“38B. A DMPL deve ser elaborada apenas pelas empresas estatais dependentes e pelos entes que as
incorporarem no processo de consolidação das contas.”.
Sendo assim, a banca formuladora da prova, indefere os recursos formulados à questão nº 31, mantendo, como
correta, a alternativa “E” – demonstração das mutações do patrimônio liquido.
- RECURSO IMPROCEDENTE

QUESTÃO 32
Candidato (a) não se opõe à alternativa correta, letra “B”, porém manifesta discordância do uso da expressão: “valor
líquido contábil do ativo”, informando que a expressão correta seria “valor líquido contábil do bem no ativo”.
Como revelado pelo próprio candidato, tal expressão consta na NBC T 16.9, item 6, em que “a depreciação,
amortização e a exaustão devem ser reconhecidas até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor
residual”
Portanto, a expressão usada na alternativa correta, foi exatamente a utilizada na referida norma. A banca entende
que a norma, ao utilizar a expressão ativo, no singular, está exatamente se referindo ao bem do ativo sujeito à
depreciação, amortização ou exaustão.
Assim, embora compreendendo que a expressão sugerida pelo candidato é mais clara, no entanto, a expressão
utilizada na letra “B”, está correta também.
Sendo assim, a banca formuladora da prova mantém como correta a alternativa “B” da questão nº 32 como a correta
qual seja - “devem ser reconhecidas até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual”.
- RECURSO IMPROCEDENTE

QUESTÃO 35
O artigo 94 da Lei nº 4.320/64 estabelece que “Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente,
com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes
responsáveis pela sua guarda e administração.”
A NBC T 16.5, item 10 estabelece que “Os registros contábeis devem ser efetuados de forma analítica, refletindo a
transação constante em documento hábil, em consonância com os princípios de contabilidade (Redação dada pela
resolução CFC nº 1437/13).
Ainda a NBC T 16.5, item 12, estabelece que “os registros extemporâneos devem consignar, nos seus históricos,
as datas efetivas das ocorrências e a razão do atraso.
Diante da citada legislação, percebe-se que a alternativa “D” ao estabelecer os registros analíticos, não proíbe o
registro sintético. Para isto a alternativa teria que constar as palavras “somente” ou ‘unicamente”, o que não é o
caso.
O candidato propõe a alternativa “A”. De fato o registro contábil deve obedecer aos princípios de contabilidade,
dentre eles, o registro pelo valor original. No entanto, se por algum motivo (lapso ou falha humana) o registro não
for efetuado, no momento de sua ocorrência, ele se torna extemporâneo, e aí seu registro deve seguir às
determinações da NBC T 16.5, item 12.
Sendo assim, a banca formuladora da prova mantém como correta a alternativa “D” da questão nº 35 como a correta
qual seja: “os registros contábeis devem ser realizados de forma analítica”.
- RECURSO IMPROCEDENTE

