Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1269175

CARGO

Técnico de contabilidade

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

32

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 10:39

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

A questão informa que uma empresa necessita pagar IPTU no valor de 5.000,00 a vista,
incide sobre este valor um desconto de 5% do valor da dívida. A fórmula de lançamento
correta será 3° fórmula (02 créditos / 01 débito) que é a ALTERNATIVA C e não alternativa B
que conta no gabarito.

1

C - Caixa 4.750,00
C - Desconto obtido 250,00
D - IPTU a pagar - 5.000,00
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1269175

CARGO

Técnico de contabilidade

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

34

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 10:58

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

O gabarito consta resposta equivocada, uma vez que, de acordo com a lei 6.404/76, na
seção III, é claro que o capital social deverá ser detalhado no patrimônio líquido. A
alternativa correta é a letra C, contas de compensação, a lei 6.404/76 não cita tais contas.
Lei 6.404/ 76 - SEÇÃO III
Balanço Patrimonial
Grupo de Contas
Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da
situação financeira da companhia.
§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez
dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
I – ativo circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos,
imobilizado e intangível. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos:
I – passivo circulante; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
II – passivo não circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação
patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. (Incluído pela
Lei nº 11.941, de 2009)
§ 3º Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de
compensar serão classificados separadamente.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo

2

Dados da resposta
RESPOSTA

deferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1269175

CARGO

Técnico de contabilidade

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

35

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 10:32

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

No enunciado da questão é informado que o parcelamento é realizado com a taxa de 1% ao
mês A JUROS COMPOSTOS. Porém na sequencia do enunciado consta um calculo da taxa
em juros simples.
Nas respostas sendo calculado em JUROS COMPOSTOS, conforme solicitação do
enunciado, não há alternativa correta. Solicito a anulação da questão.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo

3

Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
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