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Prova: Administração 

Questão contestada: 14 

Resposta Publicada: C Resposta após análise:      C                                                     

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 

 
 
Candidato alega que a questão não tem resposta, citando o artigo 163 da CLT e a NR 5 
do Ministério do Trabalho. 
 
Após análise, no entanto, mantenho o gabarito letra C, pois entendo que o candidato, 
talvez, não tenha percebido que nos referíamos a SIPAT e não a CIPA. Não há garantia 
de estabilidade para quem organiza ou participa da Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. 
 
 
GABARITO MANTIDO 
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Prova: Língua Portuguesa 

Questão contestada: 36 

Resposta Publicada: A Resposta após análise:                   A                                        

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 

 
O fundamento do candidato é embasado em uma Gramática normativa e em 
dicionário, que talvez ponham apenas uma abordagem, quando afirma que “no” é 
contração apenas da preposição “em” com o artigo “o”, quando este último (o) pode 
ser artigo, pronome pessoal oblíquo átono e pronome demonstrativo. Na questão 
contestada, na alternativa “a”, há uma afirmativa de que em “no que vale” e “no ser”, 
ambos os “os” (aqui “os” é substantivo) possuem idêntico valor morfológico o que é 
inadequado. 
Analise o candidato o valor morfológico do “o” em “no que vale”, existe a preposição 
“em”, no entanto o “o” é pronome demonstrativo, pois vem junto do pronome 
relativo “que” e possui o sentido de “aquilo, isto“. Trocando-se o “que” por “o qual”, 
ficará “naquilo (ou nisto) o qual vale”; já em “no ser humano”, há a preposição “em” e 
o “o” é artigo definido, pois determina de modo definido o sintagma nominal “ser 
humano”. Com tal justificativa não estamos, de modo nenhum tirando a importância 
de gramáticas, nem de dicionários, queremos, sim, evidenciar que existem outros 
compêndios mais completos que os citados. 
Assim sendo, a resposta continua sendo letra “a”, não havendo razão para ser 
anulada.  
 
 
 
GABARITO MANTIDO 
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Prova: Língua Portuguesa 

Questão contestada: 39 

Resposta Publicada: B Resposta após análise:        B                                                    

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 

 
O candidato alegou não haver a palavra “consentâneo” no texto, entretanto, há no 
programa abordagem semântica, e esta diz respeito ao sentido, ao significado da 
palavra, sendo inclusos: sinônimo, antônimos, parônimos, homônimos, hipônimos, 
hiperônimos, etc. O significado do vocábulo não precisa estar no texto para identificar 
o significado(semântica), que é “adequado”, a resposta implica apenas conhecimento 
do sentido da palavra. Isto é, ter um bom vocabulário.  
O referido candidato afirma ser a resposta correta letra “c”, o que é inverídico uma vez 
que o item III afirma possuírem, idêntico valor morfológico, as palavras sublinhadas 
em “o semelhante” e “semelhante situação” o que não condiz com a verdade, pois, 
em “o semelhante” o termo representa um ser, sendo portanto substantivo e em 
“semelhante situação, o mesmo termo é caracterizador por ser um pronome adjetivo, 
modificador do substantivo situação. Logo a alternativa “C” é inexata. 
Assim, a resposta continua sendo “B”. 
 
 
GABARITO MANTIDO 
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Prova: Ciências Contábeis   

Questão contestada:   9  

Resposta Publicada: B Resposta após análise:      B                                

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 

Item I 
Conforme, a Contabilidade publica descrevemos o conceito que se refere a pág. 55 do 
Livro de Contabilidade Pública, Teoria e Prática, de Heilio Kohama, onde podemos 
confirmar com o Artigo 48, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
Art. 83 da Lei Federal nº 4.320/64, confirma o conceito apresentado neste item. 
Portanto, a elaboração desta questão refere-se à Contabilidade Pública, isto não 
significa dizer que estou restringindo o conceito de Contabilidade apenas para este 
campo de atuação.   
 
Item III 
 
Segundo Heilio Kohama, pág. 155, enfatiza que a despesa orçamentária, desde a 
edição do Código de Contabilidade Pública , em 8 de novembro de 1922, determinou 
que toda a despesa do Estado deve passar por três estágios: o empenho, a liquidação 
e o pagamento. (Art. 227, do Decreto 15.783/22 – Código de Contabilidade Pública).: o Empenho, a 

Liquidação e o Pagamento (Configura-se, ainda, na  Lei 4.320/64). 

 

GABARITO MANTIDO 
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Prova: Ciências Contábeis   

Questão contestada:   11 

Resposta Publicada: B Resposta após análise:      B                                

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 

Segundo Osni, pág.19: 
Situação liquida patrimonial é a diferença entre o Ativo (bens e direitos) e o Passivo  
(obrigações). 
Portanto, podemos observar que o Patrimônio Liquido é igual ao total do ativo que na 
questão corresponde a R$ 3.500,00 menos o total do Passivo que na questão são as 
Duplicatas a Pagar de R$800,00, logo R$ 3.500,00 – R$800,00  será igual a resposta 
correta R$ 2.700,00. 
 
Fundamentação Bibliográfica 
  
 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica. 2. ed.São Paulo:Saraiva, 2009. 
  
 
item 3.2.2.1 da Resolução CFC nº 686/1990, coma redação dada pela Resolução CFC nº 
1049/2005.  
 
 
 
GABARITO MANTIDO 
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Prova: Ciências Contábeis   

Questão contestada:   12 

Resposta Publicada: E Resposta após análise:      E                                

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 

 
Segundo Osni , pág.37 e 40: 
 
Demonstra a Teoria das Contas e as questões que elaboramos adota a teoria 
patrimonialista, por ser a mais adequada à legislação comercial brasileira (Lei 
6.404/76).  Na questão 12 não informamos as contas de Despesas que corresponde a 
as contas de natureza devedora do grupo de contas de resultado, portanto, pedimos 
que o candidato encontre esse valor.  Para encontrar a resposta bastaria classificar as 
contas apresentadas do grupo de contas patrimoniais, onde teríamos ativos e passivos 
e uma única conta de natureza credora do grupo de contas de resultado, e para fechar 
o balanço encontramos ao final do período, ativo maior que o passivo que 
corresponde e significa o lucro do período de R$ 1.200,00. 
Se as contas de receitas apresentada corresponde a R$3000,00, as despesas para 
resultarem em um lucro de R$ 1.200,00 são de R$ 1.800,00. 
R$ 3.000,00 – Despesas =R$ 1.200,00 
Despesas = R$ 3.000,00 – R$ 1.200,00 
Despesas = R$ 1.800,00 resposta correta alternativa: E 
 
 
Fundamentação Bibliográfica 
  
 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica. 2. ed.São Paulo:Saraiva, 2009. 
NONATO, Eugenio . Contabilidade Geral Esquematizado . São Paulo: Saraiva, 2011.  
 
GABARITO MANTIDO 
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Prova: Ciências Contábeis   

Questão contestada:   25 

Resposta Publicada: A Resposta após análise:      A                     

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 
 
Segundo a Equipe de Professores da FEA/USP, em seu livro Contabilidade Introdutória, pág.77: 
Gastos Antecipados: 
Existem certos ativos oriundos de desembolsos realizados no período corrente que beneficia o 
exercício seguinte ou subperíodo de tal exercício. É o caso do prêmio de seguro pago 
antecipadamente, usualmente remunerando a seguradora por um ano de cobertura de seguro. 
Nesse caso temos um típico exemplo de Despesa paga Antecipadamente classificável ao Ativo 
Circulante (ativo realizável no curso do exercício social subsequente ao balanço). A partida de Diário 
seria: Débito para conta de Despesas pagas Antecipadas e Crédito Caixa. “citado na questão 25”  
 
 
Fundamentação Bibliográfica 
  
Contabilidade introdutória / equipe de professores da Faculdade de Economia , Administração 
e Contabilidade da USP; coordenação  Sérgio de Iudícibus.  – 10. Ed. – São Paulo: Atlas 
2006. 
 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica. 2. ed.São Paulo:Saraiva, 2009. 
NONATO, Eugenio . Contabilidade Geral Esquematizado . São Paulo: Saraiva, 2011.  
 
GABARITO MANTIDO 
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Prova: Ciências Contábeis   

Questão contestada:   27 

Resposta Publicada: E Resposta após análise:      E                     

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 
 
Segundo Osni, pág. 05: O Patrimônio de uma empresa é representado graficamente, no lado esquerdo, pelo Ativo que 
corresponde a aplicação dos recursos, e, no lado direito, pelo Passivo que representa as origens dos recursos, isto é, de onde 
provém os recursos, sejam de capital  de terceiros ou de capital próprio. 
 
Como sabemos, num Balanço Patrimonial, o Passivo é a Origem dos recursos, ou seja, de onde foram obtidos 
os recursos que estão ou serão aplicados no Ativo.  E o Ativo é a aplicação desses recursos obtidos. 
 
Então, um financiamento obtido é a origem dos recursos que serão aplicados no ativo.  
 
Conforme consulta feita na pagina http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/servicos9.asp#2 , em 
07/12/2012, as 00:34h , site oficial do Banco Central, em suas perguntas frequentes temos a definição de :  
 
O que é empréstimo bancário? 

É um contrato entre o cliente e a instituição financeira pelo qual ele recebe uma quantia que deverá ser 
devolvida ao banco em prazo determinado, acrescida dos juros acertados. Os recursos obtidos no empréstimo 
não têm destinação específica. 

O que é financiamento? 

É também um contrato entre o cliente e a instituição financeira, mas com destinação específica, como, por 
exemplo, a aquisição de veículo ou de bem imóvel. 

Portanto a questão trata de financiamento a longo prazo, logo os bens financiados como veículos e máquinas 
não corresponde a aumento de Ativo Circulante e sim de Aumento de Ativo Não Circulante, Imobilizado. 
 
Fundamentação Bibliográfica 
  
http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/servicos9.asp#2 
 
 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral 2ª Ed.São Paulo:Saraiva, 2009. 
 
NONATO, Eugenio. Contabilidade Geral Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011.  
 
http://www.topconcursos.com.br/index.php?/View-document/254-Apostila-Contabilidade-Geral.html 
 

http://www.topconcursos.com.br/index.php?/View-document/254-Apostila-Contabilidade-Geral.html
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GABARITO MANTIDO 

 

Prova: Ciências Contábeis   

Questão contestada:   30 

Resposta Publicada: C Resposta após análise:      C                                

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 
Segundo a Resolução CFC n.º 1.329/11 alterou a sigla e a numeração desta Norma de NBC T 1 para NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL. A RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.121/08 sofreu essa modificação e o CFC aprova a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis.  

Como percebemos a definição de Ativo não é simples e exige a leitura de todos os itens citados na Resolução acima, mas 
para sermos objetivos em relação a questão, apontamos abaixo cada item  de resposta, com a base da  NBC TG –
 ESTRUTURA CONCEITUAL, publicada pela Resolução CFC no. 1.121/08. 

 Opção “I” 

“O correto seria: Passivos podem decorrer de obrigações formais ou legalmente exigíveis.” E não Ativos como foi escrito na 
questão. Toda obrigação é Passivo e o Ativo são os Bens ou Direitos da Empresa.  

Ler na NBCT TG os itens 49 b, e 53 a 59 

 Opção “II” 

“Existem Bens ou Direitos que atendem ao conceito de ativos incorpóreos, e estão reconhecidas por ser possível mensurá-
las de forma confiável.” 

 Ler na NBCT TG o ítem 34 e 86 

 Opção “III” 

Nasce o Direito na entrega dos serviços negociados, mediante nota fiscal de serviço. 

 Ler na NBCT TG o ítem 35, 95 e 96 

Primazia da Essência sobre a Forma 
 

1. Para que a informação represente adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe a representar, 
é necessário que essas transações e eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua substância e 
realidade econômica, e não meramente sua forma legal. A essência das transações ou outros eventos nem sempre é 
consistente com o que aparenta ser com base na sua forma legal ou artificialmente produzida. Por exemplo, uma 
entidade pode vender um ativo a um terceiro de tal maneira que a documentação indique a transferência legal da 
propriedade a esse terceiro; entretanto, poderão existir acordos que assegurem que a entidade continuará a 
usufruir os futuros benefícios econômicos gerados pelo ativo e o recomprará depois de um certo tempo por um 
montante que se aproxima do valor original de venda acrescido de juros de mercado durante esse período. Em tais 
circunstâncias, reportar a venda não representaria adequadamente a transação formalizada. 

 
Fundamentação Bibliográfica 
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.121/08 
 

GABARITO MANTIDO 
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Prova: Processo Civil 

Questão contestada: 05 

Resposta Publicada: C Resposta após análise:            C        

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 

 
O edital ao trazer o conteúdo programático da seleção, como de ordinário, apenas se 
remete aos temas a serem exigidos. Tais temas serão tratados à luz da disciplina legal, 
da doutrina e jurisprudência. 
Não merece acolhimento a alegação do(a) requerente. Gabarito mantido. 
 
 
 
GABARITO MANTIDO 
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Prova: Processo Civil 

Questão contestada: 09 

Resposta Publicada: D Resposta após análise: D                                                         

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 

 
A questão tratava do conflito de competência verificado entre juiz federal e juiz 
estadual investido de jurisdição federal. O pleno conhecimento acerca da competência 
do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça local 
permitiria excluir as respostas incorretas e a identificação da correta. Portanto, não se 
tratava de saber da competência de Tribunal Regional Federal para julgar tal conflito, 
mas de identificar como não sendo da competência dos demais órgãos referidos, cujo 
tratamento era do conteúdo do edital. 
Não merece acolhimento a alegação do (a) requerente.  
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO MANTIDO 
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Prova: Processo Civil 

Questão contestada: 12 

Resposta Publicada: D Resposta após análise:    D                                                      

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 

 
O edital ao trazer o conteúdo programático da seleção, como de ordinário, apenas se 
remete aos temas a serem exigidos. Tais temas serão tratados à luz da disciplina legal, 
da doutrina e jurisprudência. 
Não merece acolhimento a alegação do (a) requerente. Gabarito mantido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO MANTIDO 
 

 



COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA ESTÁGIO – TRF 5ª REGIÃO 2013 

RESPOSTA AO RECURSO - NOTAS DA PROVA OBJETIVA  

14 
 

 

 

Prova: Direito Constitucional 

Questão contestada: 20 

Resposta Publicada: D Resposta após análise: ANULADA                                                    

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 

 
A questão apresenta duas alternativas corretas, devendo ser acolhido o pleito do(a) 
requerente no sentido de ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 
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Prova: PROVA DE PUBLICIDADE OU DESIGN GRAFICO 

Questão contestada: 28 

Resposta Publicada: C Resposta após análise:  ANULADA                                                   

FUNDAMENTAÇÃO DO PROFESSOR 

 
O teaser (em inglês "aquele que provoca" (provocante), do verbo tease, "provocar") é uma técnica 

usada em marketing para chamar a atenção para uma campanha publicitária, aumentando o interesse 

de um determinado público alvo a respeito de sua mensagem, por intermédio do uso de informação 

enigmáticas no início da campanha. 

A técnica é utilizada, muitas vezes como um dos recursos iniciais de uma campanha publicitária. 
Através de uma pequena peça, veiculada por qualquer mídia publicitária, seja em rádios (SPOT), 
jornais, revistas, "outdoors", televisão, internet ou outros meios, procura-se levar o público alvo a 
interrogar-se sobre a mensagem que pretende ser passada, interessando-se pela continuação do tema. 
Posteriormente, na continuação da campanha, o assunto é esclarecido. 

Podemos encontrar essa definição em: 
 

 LIMA, Gerson Moreira. Releasemania: uma contribuição para o estudo de press-release no Brasil. São 
Paulo: Summus, 1985. 

 Pinho, J.B. Comunicação institucional: usos e funções da propaganda em relações públicas. São 

Paulo: Summus, 1990. 

 Rodrigues, Cristiano Borges: Planejamento de campanha publicitária: o passoa-a-passo que ninguém 
segue. São Paulo, Baraúna, 2010. 

 
Portando, teaser é uma técnica de comunicação. Spot uma peça publicitária veiculada em rádio.  
 
Contudo, há um erro de digitação na resposta “E”. A palavra spot foi grafada spoRt. O que pode causar conflito 
nas respostas.  

 
GABARITO ANULADO 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verbo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campanha_publicit%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outdoors

