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RESULTADO DOS RECURSOS 

Processo Seletivo PPGCC 2020 

Mestrado em Ciências Contábeis 

Conforme o disposto no item 6.1, alínea m) do Edital deste Processo Seletivo, os pontos 

referentes às questões anuladas – 16, 19 e 20 da prova de contabilidade – foram 

redistribuídos entre as questões válidas. Assim sendo, cada questão da prova de 

contabilidade passou a valer 5,88 pontos. 

Questão 02 – Recurso INDEFERIDO: A nomenclatura salários indica que a conta 

representa despesa. Para que seja considerada conta patrimonial do passivo, esta conta 

deveria ser acompanhada da expressão “a pagar”. Salários a pagar é conta patrimonial e 

salários conta de despesa. 

Análise: Mantido o gabarito original. A resposta é a letra D. 

Questão 06 – Recurso INDEFERIDO: O enunciado da questão aponta que “os fatos 

geradores dos tributos são diversos”. Nesse caso, há de se considerar a situação de um 

tributo que tenha mais de uma base de tributação. Esse é o caso do PIS, que pode incidir 

sobre vendas e sobre a folha de pagamento. 

Ocorre que não se pode pressupor de um fato gerador em detrimento de outro. Dito de outra 

forma, apesar do fato da possibilidade do PIS ser calculado sobre a folha de pagamento em 

casos específicos, não há como se prescindir de que ele também incide sobre vendas. Nesse 

contexto e, sendo a única opção possível, deveria ser considerado o PIS incidindo sobre 

vendas. 

Análise: Mantido o gabarito original. A resposta é a letra A.  

Questão 07 – Recurso INDEFERIDO: O enunciado da questão, ao mencionar “analisados 

de forma independente” buscou chamar a atenção do candidato para que cada operação 

fosse analisada de forma separada e individual. Nesse sentido, a opção B é a única em que 

as duas operações, analisadas individualmente, representaram efetiva redução do ativo.  

Na opção A, a venda de mercadorias com lucro aumenta o Ativo, pois embora haja redução 

no saldo de estoque há aumento de caixa (se venda à vista) ou de clientes (se venda a 

prazo) num valor superior (visto que a venda foi com lucro) à redução de estoque. Situação 

idêntica ocorre na opção C pela venda de máquina com lucro. Na opção D, ambas as 

operações aumentam o caixa e, portanto, não deveria ser a questão correta visto que o 

solicitado é a redução de ativo. 

Análise: Mantido o gabarito original. A resposta é a letra B. 
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Questão 08 – Recurso INDEFERIDO: Na contabilidade de custos a expressão gasto 

representa algo abrangente e incorporador de custos, despesas e investimentos. Se gasta 

com a compra de produtos, tanto quanto para pagar a conta de energia elétrica ou, ainda, 

pagar funcionários. No entanto, a compra de matéria-prima é ativada e, nesse contexto, 

esse “gasto” classifica-se como investimento. Nesse sentido, não verificamos incoerência da 

afirmação de que a compra de matéria-prima representa um investimento. Deve-se lembrar, 

nesse momento, que o enunciado informa que as opções devem ser apresentadas de forma 

respectiva aos eventos apresentados. 

Análise: Mantido o gabarito original. A resposta é a letra A. 

Questão 10 – Recurso INDEFERIDO: Qualquer material de uso da empresa (expediente, 

limpeza etc.) só é considerado ativo se adquiridos em grande quantidade e estocados. Para 

ser considerado ativo o material de limpeza deveria vir acompanhado da expressão 

Estoque. O estoque de materiais representa um ativo. Se ele não estiver estocado, está em 

uso e, por conseguinte, classifica-se como despesa. Como a questão não faz menção a 

estoque, mas apenas coloca material de limpeza, há que se pressupor de que não está 

estocado e, portanto, classifica-se como despesa. 

Análise: Mantido o gabarito original. A resposta é a letra A. 

Questão 11 – Recurso INDEFERIDO: A nomenclatura salários representa uma despesa. 

Para que seja considerada conta patrimonial passiva, esta conta deveria ser acompanhada 

da expressão “a pagar”. Salários a pagar é conta patrimonial e salários conta de despesa. 

Análise: Mantido o gabarito original. A resposta é a letra C. 

Questão 14 – Recurso DEFERIDO: Por equívoco na elaboração do gabarito, houve uma 

troca da letra que indicava a opção correta.  

Análise: Mudança no gabarito original. A resposta correta é a letra D. 

Questão 16 – Recurso DEFERIDO. Análise: A questão foi ANULADA. 

Questão 19 – Recurso DEFERIDO. Análise: A questão foi ANULADA. 

Questão 20 – Recurso DEFERIDO. Análise: A questão foi ANULADA. 
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