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RESPOSTAS ESPERADAS

CONTADOR

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficiais da prova Teórico-Prática

com abordagem discursiva. Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão também con-

sideradas corretas outras respostas que se encaixarem no conjunto de ideias que correspondem às expectativas quanto à

abrangência e à abordagem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utilização de conceitos

e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também serão aceitas; contudo, a pontuação a elas atribuída considerará os

diferentes níveis de acerto, quando for o caso.

____Questão 01_________________________________________________________________________

1º Passo – Identificar se o registro do fato é de caráter orçamentário ou extraorçamentário.

2º Passo – Identificar a categoria econômica da despesa orçamentária, verificando se é uma despesa orçamentária corren -
te ou de capital.

3º Passo – Verificar o grupo de natureza da despesa orçamentária: 1 – Pessoal e Encargos Sociais; 2 – Juros e Encargos
da Dívida; 3 – Outras Despesas Correntes; 4 – Investimentos; 5 – Inversões Financeiras; ou 6 – Amortização da Dívida.

4º Passo – Identificar o elemento de despesa, ou seja, o objeto fim do gasto.

(10 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________________________

A apresentação e a classificação de itens nas demonstrações contábeis devem ser mantidas de um período para outro,
salvo se:

a. for evidente, após a alteração significativa na natureza das operações da entidade ou após a revisão das respectivas de-
monstrações contábeis, que outra apresentação ou classificação seja mais apropriada tendo em vista os critérios para a se -
leção e aplicação de políticas contábeis conforme norma específica; ou

b. outra norma requerer alteração na apresentação.

E, ainda, a entidade deve alterar a apresentação das suas demonstrações contábeis apenas se proporcionar informação que
seja uma representação fidedigna e mais relevante para seus usuários e se for provável que a estrutura revista continue
sendo adotada, de modo que a comparabilidade não seja prejudicada.

(10 pontos)


