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RESPOSTAS ESPERADAS PRELIMINARES

O Centro de Seleção da Universidade Federal  de Goiás torna públicas as respostas esperadas 
preliminares das questões da prova discursiva do concurso público para provimento de vagas do 
cargo  de  Analista  de  Gestão  na  função  de  Contador.  Essas  respostas  serão  utilizadas  como 
referência  no  processo  de correção.  Respostas  parciais  também serão  aceitas,  e  a  pontuação 
atribuída corresponderá aos diferentes níveis de acerto.

CONTADOR

▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) o princípio fundamental que se aplica a esse contexto é o da competência no reconhecimento da 
constituição das perdas;

b) para a apuração da perda estimada deve-se considerar os seguintes critérios:

b.1. a análise individual do saldo de cada cliente;
b.2. a experiência anterior da empresa em relação a prejuízos em contas a receber;
b.3. as condições de vendas e garantias reais;
b.4 atenção às contas atrasadas e aos clientes que tenham parte de seus títulos em atraso;

▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) as principais características do custeio por absorção são:
 
a.1. engloba os custos totais: fixos, variáveis, diretos e/ou indiretos;
a.2. necessita de critério de rateios, no caso de apropriação dos custos indiretos (gastos gerais de 
produção) quando houver dois ou mais produtos ou serviços;
a.3. é o critério legal exigido no Brasil. Entretanto, nem sempre é útil como ferramenta de gestão 
(análise) de custos, por possibilitar distorções ao distribuir custos entre diversos produtos e serviços, 
possibilitando mascarar desperdícios e outras ineficiências produtivas;
a.4. os resultados apresentados sofrem influência direta do volume de produção.
 

b) as vantagens e desvantagens do custeio por absorção:
 
b.1. vantagens
 
- conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e com as leis tributárias;
- não requer a separação dos custos de manufatura nos componentes fixos e variáveis;
- os resultados são aceitos para a preparação de demonstrações contábeis de uso externo e para a 
obtenção de soluções de longo prazo.
 
b.2. desvantagens
 
- os custos são quase sempre distribuídos à base de critérios de rateio, com um relativo grau de 
arbitrariedade;
- o custo fixo por unidade depende ainda do volume de produção;
- o custo de um produto pode variar em função da alteração de volume de outro produto.
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