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CADERNO DE QUESTÕES

TÉCNICO EM
CONTABILIDADE

  LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir este caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém três questões
discursivas.

2. O Caderno de Respostas será distribuído assim que a prova for iniciada. Ele é personalizado e não
será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados
estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

3.  Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às
instruções e à transcrição para o caderno de respostas.

4. Iniciada a Prova Teórico-Prática, com caráter discursivo, você só poderá retirar-se de seu local de
prova,sala e prédio, decorridas duas horas de seu início e somente será permitido levar o Caderno de
Questões após três horas  desse início, desde que permaneça na sala até esse momento. É
terminantemente vedado sair da sala de realização da prova, com quaisquer anotações, antes desse
horário.

5.
 Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados
somente após a entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor
suas respectivas assinaturas.

6. AO TERMINAR, DEVOLVA O CADERNO DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO DA UFG/2017

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Considere a Estrutura Conceitual Básica para Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374, de 8 de dezembro de 2011, para responder às questões 01
e 02.

____Questão 01_______________________________________________________________

A referida Resolução estabelece que a informação contábil-financeira útil deve ser relevante e
representar com fidedignidade o que se propõe a representar, concomitantemente. De acordo
com a resolução citada, relacione as fases do processo contábil  mais eficiente e efetivo para
aplicação das características qualitativas fundamentais.

(15 pontos)

____Questão 02_______________________________________________________________

A Resolução menciona que reconhecimento é o processo de incorporação ao balanço patrimonial
ou à demonstração do resultado do exercício de item que se enquadre na definição de elemento
e que satisfaça os critérios de reconhecimento elencados. Enumere as condições em que um
item deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis mencionadas, considerando, também,
as características qualitativas da informação contábil-financeira útil.

(15 pontos)

____Questão 03_______________________________________________________________

Receitas orçamentárias são as disponibilidades de recursos que constituem elemento novo para
o patrimônio público e que são arrecadadas durante o exercício orçamentário. Por força de lei,
estão previstas na Lei Orçamentária Anual.

É  possível  classificá-las  segundo  diversas  categorias.  Quando  se  trata  da  procedência,  são
classificadas, para uso didático, em originárias e derivadas. De acordo com o exposto, conceitue
receitas públicas originárias e derivadas.

(20 pontos)
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