Contador
11) O fundamento que envolve o princípio da anualidade e decorre da dificuldade de formular
previsões de gastos para períodos superiores a um ano, mormente quando se trata de despesas de
custeio e, em especial, com relação a variações monetárias ou ao aparecimento de novas
necessidades coletivas é denominado de:
a)
b)
c)
d)

Financeiro.
Patrimonial.
Econômico.
Institucional.

12) A captação antecipada de receita patrimonial é equiparada, para efeito da Lei de Responsabilidade
Fiscal, a uma operação de crédito. Também constitui operação de crédito a assunção de obrigação
sem autorização orçamentária com fornecedor para pagamento a posteriori de bens e serviços.
a)
b)
c)
d)

Ambas as afirmativas são verdadeiras.
Falsa somente a primeira afirmativa.
Ambas as afirmativas são falsas.
Falsa somente a segunda afirmativa.

13) São aspectos a serem considerados na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000; exceto:
a) Da Execução Orçamentária: Até sessenta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos
em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea "c" do
inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeiro e o cronograma
de execução mensal de desembolso.
b) Da Previsão de Receitas: As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais,
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes
àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
c) Da Geração de Despesas: Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao
patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam ao
disposto nos arts.16 e 17.
d) Das Despesas com Pessoal: A despesa total com pessoal, no âmbito da União, não poderá
exceder a 50% dos percentuais da receita corrente liquida.

14) Qual das opções abaixo faz referência ao Plano Plurianual (PPA):
a) Compreende as metas e prioridades da Administração Pública Federal, devendo: orientar a
elaboração da lei Orçamentária Anual – LOA; dispor sobre alterações na legislação tributária e
estabelecer políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
b) É o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
c) É instituído por lei, estabelecendo, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para aquelas referentes a programas de duração continuada.
d) Abrange o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público.
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15) Considera-se Despesa de Custeio:
a) As dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a
atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis.
b) As dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou
serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de
outras entidades de direito público ou privado.
c) As dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas a aquisição
de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas
especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e
constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou
financeiro.
d) As dotações destinadas a investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de
direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em
bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo
derivam diretamente da Lei de Orçamento ou de Lei especial anterior, bem como as dotações
para amortização da dívida pública.
16) A despesa pública, a exemplo da receita, apresenta diferentes estágios, que compreendem
procedimentos com finalidade específica. A propósito desses estágios, discriminados no
Regulamento de Contabilidade Pública, julgue os itens seguintes e assinale o verdadeiro:
a) No caso de um contrato com vigência entre 1-7-X1 e 30-6-X2, as despesas relativas à parte a
ser executada em X2 serão empenhadas em X2.
b) O empenho da despesa não liquidada será considerado anulado em 30 de dezembro sempre
que estiver extinto o prazo para o cumprimento da obrigação assumida pelo credor.
c) Os valores empenhados não poderão exceder o limite dos créditos concedidos, na dotação própria,
exceto na hipótese de estar tramitando, em regime de urgência, solicitação de crédito especial.
d) São consideradas como despesas de exercícios anteriores aquelas cujo empenho tenha sido
considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, por falta
de cumprimento da obrigação pelo credor.
17) Utilizando o dígito 1 para Despesas correntes e o dígito 2 para Despesas de capital, assinale a
opção que indica a correta classificação econômica das seguintes despesas públicas:
(
(
(
(
(
(

) Subvenções sociais.
) Subvenções econômicas.
) Material de consumo.
) Aquisição de imóveis.
) Concessão de empréstimos.
) Amortização da dívida pública.

a)
b)
c)
d)

1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2.
1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2.
1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 2.
2 – 2 – 1 – 2 – 2 – 2.
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18) A lei 4.320/64, ao tratar da avaliação dos elementos patrimoniais, estabelece que:
a) Os títulos de renda em moeda estrangeira devem ser convertidos à taxa de câmbio da data do
balanço.
b) A reavaliação é obrigatória para imóveis.
c) Os bens de almoxarifado devem ser custeados pelo critério PEPS.
d) Os débitos e créditos em moeda estrangeira devem ser convertidos à taxa média cambial
vigente no exercício.
19) Várias são as conclusões a que podemos chegar quando estudamos as normas e preceitos da
Contabilidade aplicada à Administração Pública. Entre elas, destacamos a seguinte afirmação
correta:
a) No grupo Ativo Compensado, é feito o controle da solicitação, aprovação e recebimento de
recursos financeiros relativos ao orçamento público e à execução extra-orçamentária.
b) A Dívida Ativa é registrada no grupo Ativo Realizável a Longo Prazo e sua arrecadação é
classificada como Receita de Capital.
c) As mutações ativas são decorrentes da execução da receita orçamentária.
d) A inscrição em Restos a Pagar terá validade apenas até 31 de dezembro do ano subseqüente,
embora sua prescrição só ocorra após cinco anos.
20) Assinale entre as opções a seguir, a que é incompatível com as receitas extra-orçamentárias:
a) Os depósitos de terceiros representados por títulos são convertidos em receita extraorçamentária quando não reclamados pelo depositante no prazo legal.
b) A arrecadação das receitas extra-orçamentárias não depende de autorização legislativa.
c) Os valores recebidos em dinheiro, a título de receita extra-orçamentária, integram-se ao
balanço financeiro.
d) Cauções e outros valores recebidos em dinheiro, como garantia do cumprimento de contratos,
representam exigibilidades para o ente público contratante.
21) As despesas destinadas à aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; a aquisição de
títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas
quando a operação não importe aumento do capital, são classificadas como:
a)
b)
c)
d)

Inversões de capital
Transferências de capital.
Inversões financeiras.
Investimentos.

22) O Passivo Financeiro abrange os valores que, para serem pagos:
a)
b)
c)
d)

Dependem de autorização legislativa.
Dependem de inclusão no orçamento.
Independem da existência de numerário.
Independem de autorização orçamentária.
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23) Uma receita tributária teve seu fato gerador ocorrido em 2004, foi escriturada em 2005, como
ativo a receber, e recebida em caixa somente em 2007. A qual exercício financeiro pertence
orçamentariamente?
a) 2005.
b) 2006.

c) 2007.
d) 2004.

24) Considerando a estrutura das contas integrantes da contabilidade pública, é correto afirmar que o
sistema:
a)
b)
c)
d)

Financeiro registra, entre outros, créditos, obrigações e valores.
Patrimonial relaciona-se com as entradas e as saídas de recursos.
De compensação relaciona-se com as entradas e as saídas de recursos.
Financeiro relaciona-se com as entradas e as saídas de recursos.

25) De acordo com os dados a seguir, indique qual o valor a ser inscrito em Restos a Pagar não
Processados:
•
•
•
•

Orçamento da Despesa - $ 400.
Despesa empenhada - $ 300.
Despesa liquidada - $ 280.
Despesa paga - $ 250.

a)
b)
c)
d)

$ 20.
$ 100.
$ 50.
$ 300.

26) Um aumento de capital no valor de $ 60.000, realizado mediante dinheiro $ 10.000, $ 15.000 em
cheques e $ 35.000 mediante transferência de saldo em Conta Corrente, de sócios, provoca:
a)
b)
c)
d)

Aumento do passivo de $ 35.000.
Aumento do Patrimônio Líquido de $ 35.000.
Redução do Patrimônio Líquido de $ 35.000.
Redução do passivo de $ 35.000.

27) No caso de uma empresa ter contratado um seguro contra fogo pelo período de 1º-10-X2 a 30-9X3, pagando um prêmio único de $ 12.000, teríamos, em conseqüência dessa operação, por
ocasião do encerramento do exercício, em 31-12-X2.
a)
b)
c)
d)

Uma exigibilidade de $ 12.000.
Um disponível de $ 3.000.
Uma exigibilidade de 9.000.
Uma despesa antecipada de $ 9.000.

Com base nos dados apresentados, responda as questões 28, 29 e 30.
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O Balanço da Empresa ABC S/A, em 31/12/2006, era composto pelos saldos das seguintes contas:
Caixa $ 10; Capital $ 35; Empréstimos (LP) Obtidos de Terceiros $ 15; Lucros acumulados $ 20;
Fornecedores $ 10; Bancos $ 20; Contas a Receber $ 10; Empréstimos (LP) concedidos a terceiros
$ 10; Dividendos a Pagar $ 15; Adiantamentos de Clientes $ 20; Impostos a Pagar $ 5;
Equipamentos $ 10; Reserva Legal; 10; Mercadorias $ 50; Patentes $ 20.
28) O valor do Patrimônio Líquido e do Capital de Terceiros corresponde, respectivamente, a:
a)
b)
c)
d)

75 e 55
65 e 65
75 e 55
60 e 70

29) Qual o valor do Ativo Circulante:
a)
b)
c)
d)

90
110
120
100

30) O valor do capital à disposição da empresa representa:
a)
b)
c)
d)

120
140
130
110
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