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TCE/PI 2021 

E aí pessoal, tudo bem?  

Seguem os comentários das questões de Contabilidade Geral da prova de 

Assistente de Administração do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, aplicada 

pela banca Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Se pintar alguma dúvida pode me procurar através das redes sociais! 

Grande abraço 
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QUESTÕES COMENTADAS 

46. (FGV – Assistente – TCE/PI – 2021)  

Os registros de operações realizadas em uma empresa têm o objetivo de gerar informações úteis para a 

gestão organizacional. 

Embora seja fornecida uma diversidade de informações nos relatórios contábeis, o objeto da contabilidade é 

o:  

(A) controle de receitas e despesas;  

(B) fluxo de caixa das entidades;  

(C) lucro das entidades;  

(D) patrimônio das entidades;  

(E) valor de mercado das entidades. 

RESOLUÇÃO: 

Contabilidade é uma ciência social que tem por objeto o patrimônio das entidades e por objetivo o controle desse 

patrimônio, com a finalidade de fornecer informações a seus usuários.  

 

Na Contabilidade, o objeto é sempre o patrimônio de uma Entidade, definido como um conjunto de bens, direitos 

e de obrigações para com terceiros, pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas, como ocorre nas 

sociedades informais, ou a uma sociedade ou instituição de qualquer natureza, independentemente da sua 

finalidade, que pode, ou não, incluir o lucro. 

Com isso, correta a alternativa D. 

GABARITO: D 

 

Texto 1 

A empresa Alfa foi constituída em 02/01/2020 por dois sócios, Sr. X e Sr. Y. O capital social da empresa foi 

subscrito no valor de R$ 100.000,00. O capital foi constituído de quotas igualmente divididas entre os dois 

sócios. O Sr. X integralizou a sua parte em dinheiro no ato de constituição da empresa, que foi depositada no 
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banco em que a empresa abriu uma conta. Já o Sr. Y integralizou a parte dele com um veículo no valor de R$ 

30.000,00 e o restante ficou para ser integralizado em espécie em 90 dias.  

47. (FGV – Assistente – TCE/PI – 2021)  

De acordo com o texto 1, no momento da constituição da empresa, o patrimônio líquido tem o valor de:  

(A) R$ 100.000,00;  

(B) R$ 80.000,00;  

(C) R$ 50.000,00;  

(D) R$ 30.000,00;  

(E) R$ 20.000,00. 

RESOLUÇÃO: 

Segundo o enunciado o capital social da empresa foi subscrito no valor de R$ 100.000,00. Assim, antes da 

integralização foi realizado o seguinte lançamento contábil: 

 D – Capital Social a Integralizar R$ 100.000 ( ↓ PL) 

  C – Capital Social Subscrito R$ 100.000 ( ↑ PL) 

O enunciado diz, ainda, que o sócio X integralizou a sua parte em dinheiro no ato de constituição da empresa, que 

foi depositada no banco em que a empresa abriu uma conta. Já o sócio Y integralizou a parte dele com um veículo 

no valor de R$ 30.000,00. Assim: 

 D – Bancos R$ 50.000 ( ↑ Ativo) 

  D – Veículos R$ 30.000 ( ↑ Ativo) 

 C – Capital Social a Integralizar R$ 80.000 ( ↑ PL) 

Com isso, após a integralização o valor do Patrimônio Líquido será de R$ 80 mil, conforme destacado abaixo. 

 Capital Social Subscrito R$ 100.000 

( – ) Capital Social a Integralizar (R$ 20.000) 

( = ) Valor Total do PL R$ 80.000 

Assim, correta a alternativa B. 

GABARITO: B 

 

48. (FGV – Assistente – TCE/PI – 2021)  

Considere as informações apresentadas no texto 1 sobre a empresa Alfa e também que os sócios decidiram 

tomar um empréstimo no banco no valor de R$ 50.000,00 para dar mais liquidez ao negócio e iniciar as 

atividades operacionais da empresa. A realização dessa operação financeira com o banco constitui um fato 

contábil: 

A) modificativo aumentativo; 

B) modificativo diminutivo; 
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C) misto aumentativo; 

D) misto diminutivo; 

E) permutativo. 

RESOLUÇÃO: 

Segundo o enunciado a entidade realizou um empréstimo no banco no valor de R$ 50.000,00. Sendo assim, o 

contador realizará o seguinte lançamento contábil: 

 D – Bancos R$ 50.000 (Ativo) 

  C – Empréstimos a Pagar R$ 50.000 (Passivo Exigível) 

Perceba, portanto, que se trata de mero fato permutativo, pois não há alteração no valor da situação líquida. 

Com isso, correta a alternativa E. 

Zé Curioso: “Professor, mas na prática qualquer empréstimo bancário envolve a cobrança de juros. Como seria, neste 

caso?” 

Interessante sua pergunta, Zé! Neste caso o fato continua sendo permutativo. Suponha, por exemplo, que a 

entidade realize uma captação de R$ 50 mil e que após um ano tenha que pagar o valor de R$ 55 mil ao banco. 

Neste caso o lançamento contábil será o seguinte: 

 D – Bancos R$ 50.000 (Ativo) 

  D – Encargos Financeiros a Transcorrer R$ 5.000 (Passivo Exigível) 

  C – Empréstimos a Pagar R$ 55.000 (Passivo Exigível) 

Veja que a conta encargos financeiros abriga temporariamente os juros de R$ 5 mil que serão, no futuro, 

apropriados ao resultado mensalmente como despesa financeira. Sendo assim, no ato do empréstimo não há 

qualquer variação no valor da situação líquida e o fato é classificado como permutativo. 

GABARITO: E 

 

49. (FGV – Assistente – TCE/PI – 2021)  

O contador da empresa Beta precisa registrar o valor dos juros relativos a um empréstimo tomado pela 

empresa. De acordo com a lógica do regime de competência, o lançamento a débito deverá ser realizado em 

uma conta de: 

A) caixa e equivalentes de caixa; 

B) despesas com juros; 

C) empréstimos; 

D) encargos financeiros a transcorrer; 

E) variações monetárias passivas. 

RESOLUÇÃO: 
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Para analisar esta questão vamos imaginar um cenário, onde em 01/01/20x0 houve a captação de um empréstimo, 

no valor de R$ 100 mil. Considere, ainda, que os juros contratados são de 1% ao mês e que o pagamento ocorra 

em parcela única em 31/12/20x0 no valor de R$ 112.682,50.  

No momento da captação, portanto, a entidade realizará o seguinte lançamento contábil: 

 01/01/20x0 (Momento da Captação do Recurso) 

 D – Bancos R$ 100.000 (Ativo) 

  D – Encargos Financeiros a Transcorrer R$ 12.682,50 (Passivo Exigível) 

  C – Empréstimos a Pagar R$ 112.682,50 (Passivo Exigível) 

Perceba que a conta Encargos Financeiros a Transcorrer abriga temporariamente os juros que serão cobrados ao 

longo do prazo do empréstimo. Tal procedimento é necessário para que a entidade aproprie mensalmente a 

despesa financeira relacionada ao empréstimo. 

Os juros do primeiro mês, por exemplo, serão calculados de acordo com a taxa de juros contratada, de 1% ao mês. 

Veja: 

𝑱𝒖𝒓𝒐𝒔 = 𝑅$ 100.000 × 1% = 𝑹$ 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 

O lançamento contábil, em 31/01/20x0, será o seguinte: 

 31/01/20x0 (Apropriação da Despesa Financeira do 1° mês) 

 D – Despesa Financeira R$ 1.000 (Resultado) 

  C – Encargos Financeiros a Transcorrer R$ 1.000 (Passivo Exigível) 

Perceba, portanto, que o lançamento a débito é numa conta de despesa financeira, o que torna correta a 

alternativa B. 

GABARITO: B 

 

50. (FGV – Assistente – TCE/PI – 2021)  

Ao elaborar um plano de contas para uma entidade é necessário considerar as características das operações 

próprias da entidade e também alguns conceitos básicos de contabilidade. No que tange à natureza do saldo, 

por exemplo, as contas podem ser credoras ou devedoras. 

Um exemplo de conta que tem saldo de natureza devedora é: 

A) capital social; 

B) estoques; 

C) empréstimos; 

D) impostos a pagar; 

E) receita de vendas. 

RESOLUÇÃO: 

Vamos realizar a classificação das contas apresentadas. 
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Conta Classificação Natureza 

Capital social Patrimônio Líquido Credora 

Estoques Ativo Devedora 

Empréstimos Passivo Exigível Credora 

Impostos a pagar Passivo Exigível Credora 

Receita de vendas Resultado Credora 

Com isso, correta a alternativa B. 

GABARITO: B 

 

51. (FGV – Assistente – TCE/PI – 2021)  

Na apresentação do Balanço Patrimonial, as contas que compõem o grupo do Ativo representam:  

(A) aplicações de recursos e devem ter saldo total igual ao Passivo mais Patrimônio Líquido;  

(B) aplicações de recursos e a riqueza líquida da entidade;  

(C) aplicações de recursos financiadas por capital de terceiros;  

(D) origens de recursos e devem ter saldo total igual ao Passivo;  

(E) origens de recursos para uso nas atividades operacionais. 

RESOLUÇÃO: 

Quando analisamos o Balanço Patrimonial temos que as contas de Passivo Exigível e Patrimônio Líquido 

representam as origens dos recursos. As contas do Ativo, por sua vez, representam, por sua natureza, aplicações 

de recursos. 

 

Além disso, sabemos que a Equação Fundamental do Patrimônio menciona que o Ativo corresponde ao valor do 

Passivo Exigível e do Patrimônio Líquido. 

Com isso, correta a alternativa A. 

GABARITO: A 
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52. (FGV – Assistente – TCE/PI – 2021)  

Na apresentação da Demonstração de Resultados do Exercício, o resultado financeiro:  

(A) compõe o custo das vendas ou dos serviços prestados;  

(B) compõe o resultado antes do IR/CSLL;  

(C) constitui uma dedução das receitas de vendas;  

(D) é apresentado logo após o resultado bruto;  

(E) integra o cálculo do resultado operacional. 

RESOLUÇÃO: 

Interessante o posicionamento da banca FGV nesta questão, pois não há informação se o candidato deve analisá-

la sob a ótica da Lei n° 6.404/76 ou do Pronunciamento Técnico CPC 26. 

O artigo 187 da Lei n° 6.404/76 dispõe a respeito da estrutura de apresentação da DRE. 

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará: 

I – a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos; 

II – a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; 

III – as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e 

administrativas, e outras despesas operacionais; 

IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;  

V – o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto; 

VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma 

de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que 

não se caracterizem como despesa;  

VII – o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. 

§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e 

rendimentos. 

Assim, de acordo com a Lei n° 6.404/76 a Demonstração do Resultado do Exercício possui a seguinte estrutura: 

 

DRE (Lei n° 6. 404/76) 
 Receita Bruta 

( – ) Deduções 

      – Devoluções/Cancelamento de Vendas 

      – Tributos sobre Vendas 

      – Abatimentos Concedidos 

      – Descontos Incondicionais 

      – Ajuste a Valor Presente de Vendas 

( = ) Receita Líquida 
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( – ) Custo das Mercadorias Vendidas (ou Produtos Vendidos ou Serviços Prestados) 

( = ) Resultado Bruto 

( – ) Despesas com Vendas 

( – ) Despesas Gerais e Administrativas 

( – ) Despesas Financeiras 

( + ) Receitas Financeiras 

( – ) Outras Despesas Operacionais 

( + ) Outras Receitas Operacionais 

( = ) Resultado Operacional 

( – ) Outras Despesas  

( + ) Outras Receitas  

( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e CSLL 

( – ) Provisão para Imposto de Renda e CSLL 

( = ) Lucro Antes das Participações 

( – ) Participações 

( = ) Resultado Líquido (Lucro ou Prejuízo) 

Analisando tal estrutura percebemos que o resultado financeiro é apresentado após o Resultado Bruto e, portanto, 

integra o cálculo do resultado operacional. Nesse sentido, ficaríamos na dúvida entre as alternativas D e E. 

No entanto, a banca FGV considerou a estrutura da DRE proposta pelo Pronunciamento Técnico CPC 26, que é o 

seguinte: 

DRE (CPC 26) 
( = ) Receita Líquida 

( – ) Custo das Mercadorias Vendidas (ou Produtos Vendidos ou Serviços Prestados) 

( = ) Resultado Bruto 

( – ) Despesas com Vendas 

( – ) Despesas Gerais e Administrativas 

( – ) Outras Despesas Operacionais 

( + ) Outras Receitas Operacionais 

( – ) Outras Despesas  

( + ) Outras Receitas  

( = ) Resultado Antes do Resultado Financeiro  

( – ) Despesas Financeiras 

( + ) Receitas Financeiras 

( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e CSLL 

( – ) Provisão para Imposto de Renda e CSLL 

( = ) Lucro Antes das Participações 

( – ) Participações 

( = ) Resultado Líquido (Lucro ou Prejuízo) das Operações Continuadas 

Veja que pela análise da estrutura acima concluímos que o resultado financeiro compõe o resultado antes do 

IR/CSLL, o que justifica a correção da alternativa B. 

Então fique atento(a)!  

Em provas futuras da banca FGV leve em consideração a estrutura da Demonstração do Resultado do 

Exercício (DRE) prevista no Pronunciamento Técnico CPC 26. 

GABARITO: B 
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