Belo Horizonte, 19 de março de 2018.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo
NESTA
Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da
Prova Objetiva de Múltipla Escolha e/ou divulgação do Gabarito da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Câmara Municipal de São
Gonçalo do Rio Abaixo – Concurso Público – Edital nº 01/2017.
DOS RECURSOS
Foram protocolados/enviados, TEMPESTIVAMENTE, recursos, conforme resumo a seguir:
PROVA
TIPO
PORTUGUÊS
MATEMÁTICA
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA – CONTADOR

Nº
01
02
04
08

Nº DA QUESTÃO
01; 04; 06
11; 20
30
31; 34; 35; 38; 40

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Processo Seletivo Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição;
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos);
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
h) qualquer outra decisão proferida no certame.
...
5. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda
aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos.

NOSSO PARECER

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO 01. RECURSO INDEFERIDO. “No entanto, têm faltado à população
os meios para melhorar a qualidade do sistema político brasileiro. Estes podem vir ou através de iniciativas da
sociedade civil ou através de mudanças na legislação.”
O trecho em questão retirado do texto a que se refere o recurso mostra que o autor quis dizer que faltam meios
para melhorar a qualidade do sistema político brasileiro (refere-se ao sistema Legislativo e NÃO Judiciário COMO

AFIRMA a alternativa III), para reforçar o final ainda diz “mudanças na legislação.”, referindo ao ato de legislar,
criar leis, função do legislativo. O Judiciário tem função de fiscalizar e não de criar. A população não elege juízes.
A afirmação III é falsa e incorreta em relação ao texto. Mantém-se a resposta gabaritada.
II- No terceiro parágrafo pode-se inferir que o autor acredita que a população pode mudar a história da corrupção
no sistema judiciário brasileiro, mas lhe faltam os meios.
Poder Legislativo
Essa é a parte do Estado que tem como função elaborar e modificar as leis, tanto as leis constitucionais,
que valem para o país todo, como as leis menores, que são válidas apenas nos municípios.
Poder Judiciário
Esse poder é responsável por avaliar as leis criadas pelo Legislativo, observar se elas obedecem à Constituição
Federal e também é responsável por julgar todos os tipos de crime (roubo, sequestro, assassinato, etc.) e dar a
sentença de prisão para os infratores da lei.
Fonte: www.estudokids.com.br/os-tres-poderes-executivo-legislativo-e-judiciario/
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO 04. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Houve
erro material, a palavra planalto possui dois radicais e é formada pelo processo de composição por aglutinação. A
palavra herbívoro possui dois radicais e é formada pelo processo de hibridismo.
Radical
É o elemento comum de palavras cognatas, também chamadas de palavras da mesma família. É responsável pelo
significado básico da palavra.
Ex.: terra, terreno, terreiro, terrinha, enterrar, terrestre...
Atenção:
Às vezes, ele sofre pequenas alterações. Ex.: dormir- durmo; querer- quis
As palavras que possuem mais de um radical são chamadas de compostas.
Ex.: passatempo .
http://portugues.uol.com.br/gramatica/estrutura-das-palavras-.html
Chamamos de aglutinação o processo de formar palavras pela fusão ou maior integração dos dois radicais:
planalto, fidalgo, lanígero, agrícola.[...]
Fonte: Moderna Gramática Portuguesa- Evanildo Bechara-Rio de Janeiro- Nova Fronteira-pág. 284.
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO 06. RECURSO INDEFERIDO. O edital é claro. [...] Morfologia:
estrutura e formação das palavras, classes de palavras, [...] Classe de palavras engloba todas as 10 classes de
palavras, inclusive Adjetivo. No conteúdo do Adjetivo haverá várias subdivisões e uma delas é grau superlativo
sintético e outros. Ainda há uma extensa sugestão bibliográfica onde podemos constatar as afirmativas acima.
São dez as classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção e interjeição.
Fonte: www.brasilescola.uol.com.br/gramatica/classes-palavras.htm
Grau do adjetivo
O grau do adjetivo exprime a intensidade das qualidades dos seres. Os graus do adjetivo são dois: o comparativo
e o superlativo.
Grau comparativo
– De igualdade: “Eu sou tão gentil quanto ele”.
– De superioridade: “Eu sou mais gentil do que ele”.
– De inferioridade: “Ele é menos gentil do que eu”.

Grau superlativo
O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo.
– Absoluto analítico: “Ele é muito gentil”.
– Absoluto sintético: “Ele é gentilíssimo”.
Relativo de superioridade
– Analítico: “Ele é o mais gentil de todos”.
– Sintético: “Esta montanha é a maior de todas”.
Relativo de inferioridade
“Ele é o menos gentil de todos nós”.
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO 11. RECURSO INDEFERIDO. Como f ( x) = log(log x²) é uma
função, teremos como f(1):
2

log(log(1 ) =

log(log1)=
Como log 1 = 0
Teremos log 0
Assim, como log 0

solução, a alternativa correta é letra D.

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO 20. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A
questão não apresenta opção correta de resposta.
Volume do cone:
Sabendo que r = 4,5 cm,

e h = 4, teremos:

Volume:
3

Para se determinar a quantidade de taças e sabendo que 1 cm = 1 ml, teremos:
Número de taças =
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 04, QUESTÃO 30. RECURSO INDEFERIDO. As alternativas “A” e “B”, conforme
aduziu o candidato, versam sobre o mesmo conteúdo. Todavia, segundo o enunciado, a opção seria para marcar
a resposta INCORRETA. As alternativas “A” e “B” estão corretas e, portanto, não são a resposta pretendida. Para
a referida questão, a alternativa “D” é a opção a ser marcada.
PROVA ESPECÍFICA Nº 08 – CONTADOR, QUESTÃO 31. RECURSO INDEFERIDO. AVALIAÇÃO DE
ESTOQUES - CRITÉRIO FISCAL
Se a escrituração do contribuinte não possibilitar a apuração de custo com base no sistema de contabilidade, de
custo integrado e coordenado com o restante da escrituração, os estoques deverão ser avaliados de acordo com o
seguinte critério (RIR/1999, artigo 296):
a) os de materiais em processamento, por uma vez e meia o maior custo das matérias-primas adquiridas no
período, ou em 80% do valor dos produtos acabados, determinado de acordo com a alínea "b" a seguir;
b) os dos produtos acabados, em 70% do maior preço de venda no período de apuração.
Os estoques de produtos agrícolas, animais e extrativos poderão ser avaliados pelos preços correntes de
mercado, conforme as práticas usuais em cada tipo de atividade (RIR/1999, artigo 297). Essa faculdade é
aplicável aos produtores, comerciantes e industriais que lidam com esses produtos (PN CST 5/1986, subitem
3.3.1.2).

CONCEITO DE CUSTO INTEGRADO E COORDENADO COM A ESCRITURAÇÃO
Considera-se sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o restante da escrituração aquele:
I – apoiado em valores originados da escrituração contábil (matéria-prima, mão-de-obra direta, custos gerais de
fabricação);
II – que permite determinação contábil, ao fim de cada mês, do valor dos estoques de matérias-primas e outros
materiais, produtos em elaboração e produtos acabados;
III – apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas contínuas, ou mapas de apropriação ou rateio, tidos em boa
guarda e de registros coincidentes com aqueles constantes da escrituração principal;
PROVA ESPECÍFICA Nº 08 – CONTADOR, QUESTÃO 34. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. Houve um equívoco ao definir a resposta correta da questão. De fato a mesma não possuiu nenhuma
alternativa a ser assinalada. Deveria ter constado na alternativa “A” o seguinte: O critério UEPS não é aceito pelo
Fisco, pois aumenta o valor do CMV na Demonstração do Resultado do Exercício, consequentemente diminui o
valor do lucro líquido do exercício fiscal.
PROVA ESPECÍFICA Nº 08 – CONTADOR, QUESTÃO 35. RECURSO INDEFERIDO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO GANHO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL DA INVESTIDA NA INVESTIDORA.
A Instrução Normativa SRF no 213/2002, em seu art. 7o, § 1º, dispõe que os valores relativos ao resultado positivo
da equivalência patrimonial, não tributados no transcorrer do ano calendário, deverão ser considerados no balanço
levantado em 31 de dezembro do ano calendário para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, já os resultados negativos decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial deverão ser
adicionados para fins de determinação do lucro real trimestral ou anual e da base de cálculo da CSLL, no
levantamento dos balanços de suspensão e/ou redução do imposto de renda e da CSLL.
A pessoa jurídica que estiver no regime de apuração trimestral poderá excluir o valor correspondente ao resultado
positivo da equivalência patrimonial no 1o, 2o e 3o trimestres para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL ou a pessoa jurídica que optar pelo regime de tributação anual não deverá considerar o resultado
positivo da equivalência patrimonial para fins de determinação do imposto de renda e da CSLL apurados sobre a
base de cálculo estimada; e ainda a pessoa jurídica optante pelo regime de tributação anual que levantar o
balanço e/ou balancete de suspensão e/ou redução poderá excluir o resultado positivo da equivalência patrimonial
para fins de determinação do imposto de renda e da CSLL.
PROVA ESPECÍFICA Nº 08 – CONTADOR, QUESTÃO 38. RECURSO INDEFERIDO. TERMOS E DEFINIÇÕES
USADOS NO CPC 27
Os seguintes termos são usados no CPC 27, com os significados especificados:
Valor contábil: é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação acumulada e das
perdas por desvalorização.
Custo: é pago na data da sua aquisição ou valor da construção, ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo
quando inicialmente reconhecido de acordo com as disposições específicas.
Valor depreciável: é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual.
Depreciação: é a mensuração econômica de desgaste ou obsolescência de um bem em relação a sua vida útil
econômico ou fiscal.
Valor específico para a entidade: é o valor presente dos fluxos de caixa que uma entidade espera obter com o
uso contínuo de um ativo.
Valor justo: é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio
e independentes entre si. Não é valor de compra, não é valor de venda e sim um valor que atribuímos que seja
ideal, o verdadeiro.

Perda por desvalorização: é o valor pelo qual o valor contábil de um bem ou de uma unidade geradora de caixa
excede seu valor recuperável.
Valor residual de um ativo: é o valor estimado que uma entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir as
despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil.
Vida útil é: o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar um ativo; ou o número de unidades de
produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo.
PROVA ESPECÍFICA Nº 08 – CONTADOR, QUESTÃO 40. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. Houve um erro de digitação na resposta da letra C) R$ 6.000,00 de IR e CSLL R$ 2.205,00. O correto
seria C) R$ 6.375,00 de IR e CSLL R$ 2,295,00
DRE correta do exercício
Receita bruta 40.000,00
CMV
(8.500,00)
Desp aluguel (500,00)
Desp agua luz (3.000,00)
Desp telefone (2.500,00)
Lucro Líquido25.500,00
IR x 25% = 6.375
CSLL 9% = 2.295,00

É o nosso parecer, S.M.J.,
Atenciosamente,
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP.
Setor de Concursos

