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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as  RESPOSTAS ESPERADAS
OFICIAIS da prova de  Técnico em Contabilidade do Concurso Público para Provimento dos
Cargos  do  Quadro  de  Pessoal  Técnico-Administrativo  em  Educação  da  UFG/2017. Essas
respostas  foram  utilizadas  como  referência  no  processo  de  correção.  Foram  também
consideradas  corretas  outras  respostas  que  se  encaixaram  no  conjunto  de  ideias  que
corresponderam  às  expectativas  das  bancas  quanto  à  abrangência  e  à  abordagem  do
conhecimento. Respostas parciais também foram aceitas, e na pontuação a elas atribuída foram
considerados diferentes níveis de acerto.

____Questão 01_______________________________________________________________

As fases do processo contábil para aplicação das Características Qualitativas Fundamentais são
as que seguem: identificar  o fenômeno econômico que tenha o  potencial  de ser  útil  para os
usuários da informação contábil-financeira reportada pela entidade; identificar o tipo de informação
sobre  o  fenômeno  que  seria  mais  relevante  se  estivesse  disponível  e  que  poderia  ser
representado  com  fidedignidade;  e  determinar  se  a  informação  está  disponível  e  pode  ser
representada com fidedignidade.

(15 pontos)

____Questão 02_______________________________________________________________

Um item deve ser  reconhecido nas demonstrações contábeis  quando for  provável  que algum
benefício  econômico  futuro  associado  a  ele  flua  para  a  entidade,  caso  do  ativo,  ou  flua  da
entidade, caso do passivo. É preciso, também, que o item tenha custo ou valor que possa ser
mensurado com confiabilidade, ainda que baseado em estimativas.

(15 pontos)

____Questão 03_______________________________________________________________

As receitas públicas originárias são aquelas arrecadas por meio de atividade econômica pela
Administração Pública em geral, decorrentes da exploração do patrimônio mobiliário e imobiliário
do Estado. Nesse caso, são exemplos as receitas oriundas de aluguéis de bens públicos. 

As receitas públicas derivadas decorrem da imposição de poderes constitucionais ou legais e,
assim,  auferidas  compulsoriamente.  São exemplos  de receitas  públicas  derivadas as  receitas
tributárias.

(20 pontos)
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