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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
preliminares da prova de CONTADOR do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DOS  CARGOS  DO  QUADRO  DE  PESSOAL  TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  EM
EDUCAÇÃO  DA  UFG/2017. Essas  respostas  serão  utilizadas  como  referência  no
processo de correção.  Serão também consideradas corretas  outras  respostas  que se
encaixarem no conjunto de ideias que correspondem às expectativas das bancas quanto
à  abrangência  e  à  abordagem  do  conhecimento.  Respostas  parciais  também  serão
aceitas, e na pontuação a elas atribuída serão considerados diferentes níveis de acerto.

____Questão 01_______________________________________________________________

Os indicadores de endividamento (ou indicadores da estrutura de capital) estão relacionados com
a composição dos capitais de terceiros e capitais próprios, que se encontram investidos no Ativo,
com a finalidade de gerar retornos para os acionistas (Patrimônio Líquido) e terceiros (Passivo
Circulante + Passivo não Circulante).
Os indicadores de endividamento são obtidos  por  meio  da comparação entre o  montante do
capital próprio e de terceiros e os recursos aplicados no Ativo. 

(20 pontos)

____Questão 02_______________________________________________________________

As variações patrimoniais podem ser classificadas em: a) Quantitativas: são aquelas decorrentes
de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido; b) Qualitativas:
são aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos
patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. 
As  variações  patrimoniais  quantitativas  subdividem-se  em:  a)  Variações  Patrimoniais
Aumentativas (VPA): quando aumentam o patrimônio líquido (receita sob o enfoque patrimonial);
b) Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): quando diminuem o patrimônio líquido (despesa sob
o enfoque patrimonial). 
No  Manual  de  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público  (MCASP),  a  receita  sob  o  enfoque
patrimonial será denominada variação patrimonial aumentativa (VPA) e a despesa sob o enfoque
patrimonial  será denominada variação patrimonial  diminutiva (VPD).  As variações patrimoniais
qualitativas alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido,
determinando modificações apenas na composição específica dos elementos patrimoniais.

(20 pontos)

____Questão 03_______________________________________________________________

São entidades  criadas  por  lei,  caracterizadas  por  personalidade  jurídica,  patrimônio  e  receita
próprios.  Elas  desempenham  atividades  típicas  da  Administração  Pública,  mas  com  gestão
administrativa  e financeira descentralizada.  Possuem autonomia,  ficando resguardada a tutela
administrativa. Apresentam natureza de pessoa jurídica de direito público, com a função pública
própria e típica, autorizada pelo Estado.
As autarquias podem ser classificadas em fundacional ou de regime especial. As fundacionais têm
finalidades qualificadas pelo Estado como próprias; por exemplo, as universidades federais. As de
regime especial são aquelas a quem a lei confere privilégios específicos com maior autonomia
que as fundacionais, sem infringir os preceitos constitucionais.
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Goiânia, 10 de abril de 2017.


