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1. Recursos – Agente e Escrivão – PC-SE – CEBRASPE/2021 

 

 

 

80. (CEBRASPE/Agente de Polícia Civil-SE/2021) Contabilidade é a ciência 

que estuda, interpreta e registra as variações expressas na equação 

fundamental do patrimônio, as quais afetam a situação líquida patrimonial. 

Resolução: 

Recurso. 

O gabarito preliminar foi dado como certo. Porém, discordamos. Seguem os 

motivos. 

Conceito FEA-USP: 

A Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que 

afetam o patrimônio de uma entidade. 

Assim, um registro na contabilidade afeta o patrimônio, mas não 

necessariamente a situação líquida. 

Por exemplo, compra à vista de mercadorias afeta o patrimônio 

qualitativamente, mas não afeta a situação líquida que continua no mesmo 

valor. 

Imagine uma empresa com a seguinte situação patrimonial: 

Ativo = 10 

Passivo Exigível = 8 

PL = 2 

 

A empresa fez uma compra à vista de mercadorias no valor de R$ 3. 

D – Mercadorias 3 (aumenta o ativo) 

C – Caixa 3 (Reduz o ativo) 

 

Após o fato, temos a seguinte situação patrimonial: 

Ativo = 10 

Passivo Exigível = 8 

PL = 2 
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Portanto, a contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra as 

variações expressas no patrimônio, mas não necessariamente afetam a situação 

líquida patrimonial. 

Diante disso, solicitamos a alteração do gabarito de certo para errado ou a 

anulação da questão caso entenda melhor. 

Gabarito da banca: Certo. 

 

81. (CEBRASPE/Agente de Polícia Civil-SE/2021) Um fato contábil 

modificativo e um fato contábil permutativo necessariamente diferem no 

número mínimo de contas que seus registros exigem. 

Resolução: 

Recurso. 

O gabarito preliminar foi dado como certo. Porém, discordamos. Seguem os 

motivos. 

Os fatos contábeis modificativo e permutativo são lançados no mínimo em duas 

contas. Logo, não necessariamente diferem no número mínimo de contas que 

seus registros exigem. 

A diferença entre os fatos permutativos e modificativos é que o primeiro só é 

lançado em contas patrimoniais e o segundo altera quantitativamente o PL. 

Vamos detalhar mais com exemplos: 

Compra à vista de mercadorias: 

D – Mercadorias (aumenta o ativo) 

C – Caixa (Reduz o ativo) 

Temos acima um fato permutativo. 

 

Apropriação da despesa de salários: 

D – Despesa de salários (reduz o PL) 

C – Salários a pagar (Aumenta o passivo) 

Temos acima um fato modificativo diminutivo. 

 

Portanto, nos exemplos mencionados temos duas contas seja fato permutativo 

ou modificativo. 

Diante disso, solicitamos a alteração do gabarito de certo para errado ou a 

anulação da questão caso entenda melhor. 

Gabarito da banca: Certo. 
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85. (CEBRASPE/Agente de Polícia Civil-SE/2021) A demonstração de 

resultados do exercício é o relatório contábil que apresenta o conjunto de contas 

que impactaram na situação patrimonial líquida da empresa, aumentando ou 

diminuindo o patrimônio líquido. 

Resolução: 

Recurso. 

A demonstração do resultado do exercício apresenta o resultado da empresa 

mediante o confronto entre receitas e despesas. 

As receitas aumentam o resultado e as despesas diminuem. 

Após a apuração do resultado, este é transferido para PL. 

Lucro: Receita maior que despesa. 

O lucro do período é transferido para PL na conta lucros acumulados. 

Prejuízo: Receita menor que despesa. 

O prejuízo do período é transferido para PL na conta prejuízos acumulados. 

 

Logo, as receitas indiretamente aumentam o PL e as despesas diminuem o PL. 

As contas de resultado, que são apresentadas na demonstração do resultado do 

exercício, também impactam o patrimônio líquido, pois os resultados apurados 

são transferidos para o PL. 

Diante disso, solicitamos a alteração do gabarito de errado para certo ou a 

anulação da questão caso entenda melhor. 

Gabarito da banca: Errado. 

 

86. (CEBRASPE/Agente de Polícia Civil-SE/2021) O valor de registro inicial 

de um bem produtivo adquirido no exterior corresponde ao custo desse bem em 

moeda estrangeira, acrescido do imposto de importação, taxas e outros custos, 

se existentes e expressos em moeda estrangeira, multiplicado pela taxa de 

câmbio na data da entrada do bem em operação mais outros custos incorridos 

para colocação do bem em condições de uso. 

Resolução: 

Recurso. 

CPC 27 – Ativo Imobilizado: 

O custo de um item do ativo imobilizado compreende: 
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(a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos 

não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais 

e abatimentos; 

(b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e 

condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida 

pela administração; 

(c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de 

restauração do local (sítio) no qual este está localizado. Tais custos representam 

a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como 

consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes 

da produção de estoque durante esse período. 

 

Como o bem foi importando, a empresa deve converter com base na taxa de 

câmbio da data da transação. 

No caso, a data da transação pode ser o desembaraço aduaneiro ou a da entrada 

do bem no estabelecimento. Como não há informação sobre a data do 

desembaraço aduaneiro, subtende-se que a conversão é no dia da entrada do 

bem no estabelecimento, o qual entra em operação. 

Diante disso, solicitamos a alteração do gabarito de errado para certo. Devido 

à dupla interpretação, seria mais justo a anulação da questão. 

Gabarito da banca: Errado. 

 

Boa sorte e Firmeza nos Estudos (FÉ)!  

Siga o professor nas redes sociais e tenha acesso a dicas de 

Contabilidade e de concursos: 

Facebook: https://www.facebook.com/professorfeliphearaujo/ 

  

Instagram: @feliphearaujoprofessor 

  

Youtube: Prof. Feliphe Araújo 

 

Conte conosco e Firmeza nos Estudo (FÉ)! 

Abraço!  

Feliphe Araújo  
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