
Contabilidade Pública

01- Sobre a Contabilidade Pública no Brasil, não podemos afirmar que:
a)  é  instrumento  de  registro  e  controle  da  execução  do  Orçamento  aprovado  pelo  Poder 
Legislativo.
b) registra a fixação da receita e a previsão da despesa.
c) não contabiliza praças e arruamentos.
d)  adota,  para apuração de resultados,  o regime contábil  misto,  isto é,  regime de caixa  para 
receitas e de competência para despesas.
e) adota o sistema de partidas dobradas.

02- Sobre o campo de aplicação da Contabilidade Pública no Brasil, podemos afirmar que:
a) não inclui as empresas estatais de capital aberto
(sociedades de economia mista).
b) os municípios, como esferas autônomas, não se submetem aos ditames da Lei nº 4.320/64.
c) inclui o Sistema “S” ( SENAI, SENAC, SENAR, SENAT) por receberem recursos parafiscais.
d) inclui a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conforme definido na Constituição Federal de 
1988.
e) não inclui as fundações públicas.

03- Os créditos adicionais podem ser classificados como:
a) suplementares, quando destinados a despesas urgentes e imprevistas.
b)  especiais,  quando  destinados  a  despesas  para  as  quais  não  haja  dotação  orçamentária 
específica.
c) extraordinários, quando destinados a reforço de dotação orçamentária.
d) complementares, quando destinados a reforço de dotação orçamentária.
e) ordinários, quando destinados a despesas com créditos insuficientes.

04- Sobre  a  destinação  de  recursos  públicos  para  o  setor  privado  destinados  a,  direta  ou 
indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, consoante 
os arts. 26, 27 e 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, podemos afirmar que:
a) os valores transferidos não precisam atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, devendo, porém, estar previstos no orçamento ou em seus créditos adicionais.
b) não se aplica a sociedades de economia mista.
c) não podem ser utilizados recursos públicos para socorrer instituições do Sistema Financeiro 
Nacional.
d) a LRF não proíbe que o Banco Central do Brasil conceda às instituições financeiras operações 
de redesconto e empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias.
e) não se aplica a empresas públicas.

05- Sobre as Despesas Públicas da União não se pode afirmar que:
a) são estágios da despesa orçamentária o empenho, a liquidação e o pagamento.
b) o pagamento de juros e encargos da dívida se caracteriza como despesa corrente.
c) amortização da dívida é uma despesa de capital.
d) inversões financeiras são definidas como despesas de capital.
e) investimentos são classificados como despesas correntes.
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