
CONTABILIDADE PÚBLICA

01. Em conformidade com a Lei 4.320/64, o Balanço Patrimonial não demonstrará:
a) o Ativo Financeiro;
b) o Saldo Patrimonial;
c) as Contas de Compensação;
d) o Passivo Permanente;
e) o Patrimônio Líquido.

02. Denominação do saldo patrimonial onde o ativo real (ativo financeiro mais o ativo permanente) 
é superior ao passivo real (passivo financeiro mais o passivo permanente).
a) Ativo Real Líquido;
b) Ativo Real Bruto;
c) Passivo Real Líquido;
d) Passivo Real a Descoberto;
e) Passivo Bruto.

03. Assinale a opção que corresponde ao lançamento do empenho de uma despesa.

a) D - Crédito Empenhado - a  liquidar
C -  Crédito Disponível.

b) D -  Crédito Empenhado - a liquidar
C -  Crédito Empenhado - liquidado

c) D - Crédito Empenhado - liquidado
C -  Crédito Disponível.

d) D - Crédito Empenhado - liquidado
C - Crédito Disponível.

e) D -  Crédito Disponível
C -  Crédito Empenhado - a liquidar.

04. Constitui despesa por mutação patrimonial.
a) A concessão de um empréstimo;
b) A amortização de um empréstimo anteriormente concedido;
c) O pagamento de encargos sobre a dívida;
d) As transferências para cobertura de despesas de custeio de outras entidades;
e) A conversão em espécie, de bens e direitos.

05. Em  conformidade com a lei 4.320/64 - art. 85, a contabilidade  será  organizada de forma a 
permitir, exceto:
a) O conhecimento da composição patrimonial,
b) Acompanhar a execução orçamentária,
c) Análise e interpretação dos resultados econômicos
d) Determinar os custos dos serviços industriais,
e) Evidenciar a arrecação tributária líquida.



06. Em relação a Restos a Pagar
a) Corresponde a Despesas cujos valores foram pagos parcialmente ao longo do exercício.
b) Não processados rerefem-se a valores devidos em decorrência de empenhos sem a devida 
cobertura do crédito orçamentário e financeiro.
c) Processados referem-se a empenhamentos liquidados e não pagos até 31/12, independente de 
sua cobertura financeira.
d) Processados referem-se a empenhamentos não liquidados, porém com cobertura orçamentária 
e financeira.
e)  Não processados referem-se a  empenhamentos  liquidados e  não pagos  até  31/12 sem a 
devida cobertura financeira.

07. O ato que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de 
condição, denomina-se:
a) Ordem de Pagamento;
b) Liquidação da Despesa;
c) Abertura de Crédito Orçamentário;
d) Empenho da Despesa;
e) Contingenciamento de dotação.

08. São consideradas receitas extra-orçamentárias:
a) Aluguéis;
b) Empréstimos obtidos;
c) O recebimento da dívida ativa;
d) Cauções em dinheiro efetuadas por prestadores de serviços;
e) As decorrentes de alienação de bens inservíveis.

09. Quando a  execução do orçamento for efetuada pelas Unidades Administrativas impõem-se a 
descentralização dos créditos do orçamento, surgindo:
a) A Provisão;
b) O Crédito Financeiro;
c) A Transferência Corrente;
d) O Débito Financeiro;
e) A Transferência Administrativa.

10. Encampanção de dívida passiva corresponde a:
a) Mutação patrimonial passiva;
b) Variação passiva independente da execução orçamentária;
c) Despesa extra-orçamentária;
d) Variação ativa independente da execução orçamentária;
e) Despesa orçamentária no exercício em que assumiu.



GABARITO

01. E
Comentário: A Lei 4.320/64 não determina que o Patrimônio Líquido seja destacado no Balanço 
Patrimonial.

02. A 
Comentário: Ativo Real = Ativo Financeiro + Ativo Permanente.
Passivo Real = Passivo Financeiro + Passivo Permanente.
Quando o Ativo Real é maior que o Passivo Real teremos o Ativo Real Líquido.

03. E
Comentário: Lançamento de empenho
D – Crédito Disponível
C – Crédito Empenhado a Liquidar.

04. A
Comentário:  A  concessão  de  empresário  corresponde  a  uma  Mutação  Ativa,  é  um  fato 
permutativo ocasionando aumento e diminuição do Ativo simultaneamente.

05. E
Comentário: Art. 85 - Lei 4.320/64
A Contabilidade deve permitir:
- o acompanhamento da execução orçamentária,
- o conhecimento da composição patrimonial,
- a determinação dos custos dos serviços industriais,
- análise e interpretação do resultado econômico.

06. C
Comentário: Quando da liquidação da dspesa, o ente público assume a responsabilidade do 
pagamento visto que o bem ou o serviço foi entregue.

07. D
Comentário: Lei 4.320/64 - Art. 58
O empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de condição.

08. D
Comentário: As cauções em dinheiro representam ingressos extra-orçamentário.

09. A
Comentário: A descentralização interna – Provisão, ocorre entre unidades de um mesmo órgão, 
ministério  ou  entidade  da  administração  indireta  integrantes  do  orçamento  do  ente.  A 
descentralização externa ocorre  entre  diferentes  unidades  de um mesmo ógão,  ministério  ou 
entidades da administração indireta integrantes do orçamento do ente.

10. B
Comentário: A encampanção da dívida passiva corresponde à assunção de obrigações sem que 
haja  um acréscimo no Ativo.  É  uma variação  patrimonial  passiva  independente  da  execução 
orçamentária.


