
 
 

A FAFIPA – Fundação de Apoio à FAFIPA, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos 
deferidos, de acordo com o subitem 14.16 do Edital de Abertura nº. 
001/2014, da Câmara Municipal de Paranapoema – Estado do Paraná, 
interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

 
 Art. 1º - Conforme subitem 14.9 do Edital de Abertura n° 001/2014, 
se da análise do recurso resultar anulação de questão (ões) ou alteração 
de gabarito da prova objetiva, o resultado será recalculado de acordo com 
o novo gabarito, independentemente de os candidatos terem recorrido e 
subitem 14.10 no caso de anulação de questão (ões) integrante(s) da 
prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
 
 

ESPECÍFICAS PARA O CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 
 
CARGOS 402: CONTADOR 

QUESTÃO Nº 16 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA: 

 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer de acordo com o ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DO 
CONCURSO PÚBLICO  N° 001/2014 referente aos CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
402: CONTADOR, da CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA,segue a resolução da 
questão. 
 

Estoque inicial    R$            27.000,00  

   ( + ) Compras 
 

 R$            60.000,00  

   ( - ) Impostos recuperáveis  R$           (10.800,00) 

( - ) Estoque Final 
 

 R$           (15.000,00) 

( = ) CMV    R$             61.200,00  

 
Segundo Martins (2003), precisamos primeiramente diferenciar Perdas Normais de Perdas 
Anormais. As Perdas Normais são inerentes ao próprio processo de produção; são previsíveis 
e já fazem parte da expectativa da empresa, constituindo-se num sacrifício que ela sabe que 
precisa suportar para obter o produto. As Perdas Anormais ocorrem de forma involuntária e não 
representam sacrifício premeditado, como é o caso de danificações extraordinárias de 
materiais por obsoletismo, degeneração, incêndio, desabamento etc. [...] Nas Perdas Normais 
o custo do material perdido fará parte do custo dos produtos fabricados ou dor serviços 
prestados. Por sua vez, as Perdas Anormais não sofrem o mesmo tratamento por serem 
aleatórias e involuntárias, deixam de fazer parte do Custo da Produção e são tratadas como 
Perdas do Período, indo diretamente para o resultado. 
 
A questão não especificou o tipo de perda, portanto as “Perdas em Estoque” devem ser 
tratadas como Perdas Anormais, ou seja, como Resultado e não como Custo da Mercadoria 
Vendida – CMV.  
 
Portanto a resposta CORRETA é R$ 61.200,00. Não havendo alternativa correta possível. 
Dessa maneira, informamos que a questão está anulada. 
 
 
 


