
NOÇÕES DE CONTABILIDADE PÚBLICA

01. Em obediência ao Principio Contábil da Competência:
a) As receitas serão reconhecidas no momento do recebimento.
b) As despesas serão reconhecidas no exercício em que forem liquidadas.
c) As receitas serão reconhecidas quando realizadas e recebidas.
d)  As despesas serão reconhecidas quando pagas e  as receitas  serão reconhecidas quando 
realizadas recebidas ou não.
e) As receitas serão consideradas quando realizadas independente de recebimentos ou não; e as 
despesas serão consideradas quando forem incorridas independente de serem pagas ou não.

02. Constitui  variação  ativa  resultante  da  execução  orçamentária  por  mutação  patrimonial  da 
despesa:
a) a concessão de empréstimos;
b) a alienação de bens imóveis;
c) a inscrição de dívida ativa;
d) o cancelamento de dívida passiva;
e) a realização de inversões financeiras.

03. Das  contas  de  variação  patrimonial  listadas  a  seguir,  indique  a  que  corresponde  a  uma 
mutação ativa.
a) Alienação de bens;
b) Inscrição da dívida ativa;
c) Construção de bens imóveis;
d) Doação de bens a terceiros;
e) Receita orçamentária.

04. A respeito da Contabilidade aplicada a Administração Pública é correto afirmar que:
a) o seu objeto é o patrimônio público, sem considerar as operações de crédito.
b) os atos e fatos de natureza orçamentária não são registrados pela contabilidade pública.
c) os atos potenciais praticados por administradores públicos, que possam alterar o patrimônio, 
são objetos da contabilidade pública.
d) os contratos, convênios e ajustes não são registrados pela contabilidade pública.
e) o regime adotado para escrituração dos fatos é o regime de caixa.

05. Observe os seguintes elementos:
I - restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
II - créditos de funcionamento;
III - serviços da dívida a pagar;
IV - despesas empenhadas proteladas;
V - débitos cíclicos;
VI - depósitos;
VII - contribuições erráticas;
VIII - débitos de tesouraria.

Em conformidade com o art. 92 da lei 4.320/64, a dívida flutuante compreende os itens:
a) IV; V e VIII;
b) I; II; IV e V;
c) I; III; VI e VIII
d) II; IV; VI e VII
e) I; II; III; VII e VIII.



GABARITO

01. E
Comentário: O Princípio da Competência considera as receitas realizadas recebidas ou não, e as 
despesas incorridas (consumidas) pagas ou não. Considera-se uma receita realizada quando da 
transferência dos bens ou da prestação de serviços para terceiros.

02. A
Comentário:  As variações ativas ocorrem quando há um incremento (acréscimo no patrimônio, 
ocasionado pelo aumento do montante de bens e direitos (Ativos) ou pela redução de obrigações 
(Passivo).
Concessão de empréstimos:
Sistema Patrimonial
D – Operações de Crédito – Empréstimos Concedidos a Receber (conta de ativo)
C – Variação Ativa  - Mutação Ativa.

Sistema Financeiro
D – Despesa Orçamentária – Operações de Crédito Concedido (conta de resultado)
C -  Bco. c/Movimento (conta de Ativo.

03. C
Comentário:  A   construção  de  Bens  Imóveis  deriva  de  uma  Despesa  de  Capital 
(Investimentos).
Sistema Patrimonial
D - Bens Imóveis
C - Mutação Ativa

Sistema Financeiro
D - Despesas de Capital
C -  Bco.c/Movimento

04. C
Comentário: Os atos e fatos potenciais não geral reflexos no Patrimonio, mas podem vir a gerar 
no futuro. Ex. Contratos e Convênios.

05. C
Comentário: A Dívida Flutuante compreende:
Restos a Pagar, excluídos os serviços da dívida
Serviços de Dívida os Depósitos
Débitos de Tesouraria.
 


