
CONTABILIDADE PÚBLICA

01. São as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento.
a) Despesas Correntes
b) Despesas de Capital
c) Receitas Correntes
d) Receitas de Capital
e) Créditos Adicionais

02. Assinale a alternativa incorreta em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
a)  A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento  de  metas  de  resultados  entre  receitas  e  despesas  e  a  obediência  a  limites  e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade 
social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
b)  Nas  referências  à  União,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos  Municípios,  estão 
compreendidos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, 
o  Poder  Judiciário  e  o  Ministério  Público;  as  respectivas  administrações  diretas,  fundos, 
autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
c) considera-se empresa controlada a sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto 
pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação.
d)  receita  corrente  líquida:  somatório  das  receitas  tributárias,  de  contribuições,  patrimoniais, 
industriais,  agropecuárias,  de  serviços,  transferências  correntes e  outras  receitas  também 
correntes,  deduzidos:  na  União,  os  valores  transferidos  aos  Estados  e  Municípios  por 
determinação constitucional  ou legal;  nos  Estados,  as parcelas  entregues aos Municípios  por 
determinação  constitucional;  na  União,  nos  Estados  e  nos  Municípios,  a  contribuição  dos 
servidores  para  o  custeio  do  seu  sistema  de  previdência  e  assistência  social  e  as  receitas 
provenientes da compensação financeira.
e)  A receita  corrente  líquida  será  apurada  somando-se  as  receitas  arrecadadas  no  mês  em 
referência e nos doze anteriores, excluídas as duplicidades.

03.  Até ______ dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de 
diretrizes  orçamentárias,  o  Poder  Executivo  estabelecerá  a  programação  financeira  e  o 
cronograma de execução mensal de desembolso.
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 60

04. O ________ como um ato preventivo e autorizativo das despesas que o Estado deve realizar 
em um exercício é um instrumento da moderna administração pública. Sendo assim, o estudo do 
________ pode ser considerado do ponto de vista objetivo ou subjetivo.
a) PPA e PPA
b) LDO e LOA
c) Orçamento e Orçamento
d) PPA e LOA
e) LDO e Orçamento



05. Um dos princípios do/a _________ é o da Racionalidade e Razoabilidade que reduz o número 
de alternativas apresentadas com vistas a obter compatibilidade com os recursos disponíveis.
a) Planejamento
b) Organização
c) Comando
d) Controle
e) Administração

GABARITO

01. E
Comentários:  Os créditos adicionais são aqueles classificáveis em suplementares, especiais e 
extraordinários.

02. E
Comentários:  Na  verdade,  a  receita  corrente  líquida  é  apurada  com  a  soma  das  receitas 
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

03. C
Comentários: O correto é 30 dias, segundo o artigo oitavo da LC 101/00.

04. C
Comentários: No aspecto objetivo, o Orçamento designa o ramo das Ciências das Finanças que 
estuda a Lei do Orçamento e o conjunto de normas que se refere à sua preparação, sanção 
legislativa,  execução  e  controle,  ou  seja,  considera  a  fase  jurídica  de  todas  as  etapas  do 
orçamento (preventiva, executiva e crítica).

No aspecto subjetivo constitui a faculdade adquirida pelo povo de aprovar a priori, por seus 
representantes legitimamente eleitos, os gastos que o Estado realizará durante o exercício.

05. A
Comentários:  O Planejamento  deve  ser  anterior  à  realização  das  ações  de  governo,  sendo 
entendido como um processo racional para definir objetivos, determinar os meios para alcançá-
los.


