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QUESTÃO 1 
 
Determinada entidade do setor público 
inscreveu em Restos a Pagar ao final do 
exercício financeiro de 20XX o valor de             
R$ 100.000,00. Os Restos a Pagar segundo a 
Lei Federal n° 4.320/1964, são considerados 
despesas: 

(A) Liquidadas mas não empenhadas até 31 
de dezembro, distinguindo-se as despesas 
correntes das de capital. 

(B)  Realizadas e pagas mas não liquidadas até 
o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as 
processadas das não realizadas. 

(C) Pagas mas não empenhadas até 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das 
não efetivadas.  

(D) Empenhadas mas não pagas até o dia 31 
de dezembro distinguindo-se as processadas 
das não processadas. 

QUESTÃO 2 
 
Considere as contas abaixo extraídas do 
Balanço Financeiro de um determinado ente 
público: 
 

 

Levando em conta somente os dados 
apresentados, o Resultado Financeiro do 
Exercício foi: 

(A) 30.000,00 

(B) 20.000,00 

(C) 60.000,00 

(D) 70.000,00 

QUESTÃO 3 
 
No encerramento do exercício financeiro 
determinada entidade do setor público apurou 
um resultado patrimonial superavitário no valor 
de R$ 10.000,00. Segundo a Lei Federal nº 
4.320/64 este resultado será demonstrado 

(A) no Balanço Patrimonial. 

(B) no Balanço Financeiro. 

(C) no Balanço Orçamentário. 

(D) na Demonstração das Variações 
Patrimoniais 

QUESTÃO 4 

Constitui exemplos de receita 
extraorçamentária, EXCETO: 

(A) Consignações em folha de pagamento 

(B) Indenizações e Restituições  

(C) Cauções 

(D) Operações de crédito por antecipação de 
receita 

QUESTÃO 5 

Segundo a Lei Federal nº 4.320/64, qual das 
contas abaixo não é classificada dentro de 
DESPESAS DE CAPITAL – Investimentos. 
 
(A) Obras Públicas 

(B) Equipamentos e Instalações 

(C) Aquisição de Imóveis 

(D) Serviços em Regime de Programação 
Especial 

Ingressos Valor (R$) Dispêndios Valor (R$)

Receitas 

Orçamentárias 120.000,00 

Despesas

Orçamentárias 90.000,00 

Transferências

Financeiras 50.000,00   

Transferências

Financeiras 30.000,00 

Receitas 

Extraorçamentárias 35.000,00   

Despesas

Extraorçamentárias 25.000,00 

Saldo do 

Exercício anterior 10.000,00   



QUESTÃO 6 

Considerando a estrutura de demonstrações 
contábeis proposta no MCASP, a 
demonstração contábil que apresenta o 
detalhamento das receitas originárias e 
derivadas é o(a): 

(A) Balanço Orçamentário. 

(B) Balanço Financeiro. 

(C) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

(D) Demonstração das Variações Patrimoniais. 

QUESTÃO 7 

De acordo com a Lei Federal n.º 4.320/64, o 
Balanço Patrimonial demonstrará: 
 

(A) Ativo Circulante, Ativo não Circulante, 
Passivo Circulante, Passivo não Circulante 
e Contas de Compensação. 

 
(B) Ativo Financeiro, Ativo não Financeiro, 

Passivo Financeiro, Passivo não 
Financeiro, Saldo Patrimonial e Contas de 
Compensação. 

 
(C) Ativo Financeiro, Ativo Permanente, 

Passivo Financeiro, Passivo Permanente e 
Patrimônio Líquido. 

 
(D) Ativo Financeiro, Ativo Permanente, 

Passivo Financeiro, Passivo Permanente, 
Saldo Patrimonial e Contas de 
Compensação. 

QUESTÃO 8 

De acordo com o MCASP, a Inscrição de 
Restos a Pagar não Processados é 
demonstrada no Balanço Financeiro de um 
órgão público como: 

(A) Receita Orçamentária. 

(B) Recebimentos Extra orçamentários. 

(C) Transferências Financeiras Concedidas. 

(D) Pagamentos Extra orçamentários. 

QUESTÃO 9 

As demonstrações contábeis são relatórios 
importantes para gestores públicos poderem 

embasar suas escolhas e decisões. Um deles é 
o Balanço Orçamentário o qual, conforme Lei 
Federal n.º 4.320/64, evidenciará: 

(A) As receitas e despesas previstas em 
confronto com as realizadas. 

 
(B) Os restos a pagar do exercício, que serão 

computados na receita extraorçamentária. 
 
(C) As receitas e despesas previstas, apenas. 
 
(D) A receita e a despesa orçamentárias, bem 

como os recebimentos e os pagamentos de 
natureza extraorçamentária. 

QUESTÃO 10 

Ao adquirir equipamentos novos necessários à 
execução de uma determinada obra, deve-se 
classificar essa despesa pública segundo a Lei 
nº 4.320/64 como: 

(A) Subvenção econômica. 

(B) Despesa corrente. 

(C) Inversão financeira. 

(D) Investimento. 

QUESTÃO 11 

Despesa pública é a aplicação do dinheiro 
arrecadado por meio de impostos ou outras 
fontes para custear os serviços públicos 
prestados à sociedade ou para a realização de 
investimentos. Essas despesas devem estar 
previstas no orçamento público e alguns 
estágios presentes na Lei nº 4.320/64 precisam 
ser seguidos, dentre eles, a liquidação, a qual 
consiste: 
 
(A) Na transferência dos valores arrecadados 

à conta específica do tesouro, responsável 
pela administração e pelo controle da 
arrecadação. 

 
(B) Na verificação do direito adquirido pelo 

credor tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo 
crédito. 

 
(C) No procedimento administrativo realizado 

para verificar a ocorrência do fato gerador 
de determinado tributo e determinar a 
matéria tributável. 

 



(D) No ato emanado de autoridade competente 
que cria para o estado obrigação de 
pagamento pendente, ou não, de 
implemento de condição. 

QUESTÃO 12 

“_____________________________ aquela 
em que os ingressos de disponibilidade de 
recursos não foram precedidos de registro de 
reconhecimento do direito e não constituem 
obrigações correspondentes.” 
 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente esta afirmativa. 
 
(A) Receita tributária 

(B) Ingresso extraorçamentário 

(C) Receita orçamentária efetiva 

(D) Receita orçamentária não efetiva 

QUESTÃO 13 

Os Princípios de Contabilidade servem para 
direcionar e padronizar operações. São normas 
gerais que delimitam aplicação da Ciência 
Contábil.  Assinale aquele que se refere ao 
reconhecimento da receita no momento da 
emissão de seu documento fiscal, 
independentemente de seu recebimento. 
 
(A) Princípio da Competência 

(B) Princípio da Entidade 

(C) Princípio da Continuidade 

(D) Princípio da Prudência 

QUESTÃO 14 

 “Princípio da ___________________ 

reconhece o Patrimônio como objeto da 

Contabilidade. Afirma a autonomia patrimonial, 

a necessidade da diferenciação de um 

patrimônio particular no universo dos 

patrimônios existentes, independentemente de 

pertencer a uma pessoa, um conjunto de 

pessoas, uma sociedade ou instituição de 

qualquer natureza ou finalidade, com ou sem 

fins lucrativos.” 

 

Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna da afirmativa acima:  

 

(A) Oportunidade. 

(B) Entidade. 

(C) Prudência. 

(D) Competência. 

QUESTÃO 15 

“É base indispensável à integridade e à 
fidedignidade dos processos de 
reconhecimento, mensuração e evidenciação 
da informação contábil, dos atos e dos fatos 
que afetam ou possam afetar o patrimônio da 
entidade pública, observadas as Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor 
Público.” 
 
Qual princípio se refere essa descrição? 
 
(A) Oportunidade. 

(B) Competência. 

(C) Prudência. 

(D) Continuidade. 

QUESTÃO 16 

Analise os itens: 

I - Anualmente, enuncia as políticas públicas e 

respectivas prioridades para o exercício 

seguinte;  

II - Com vigência de quatro anos, tem como 

função estabelecer as diretrizes, objetivos e 

metas de médio prazo da administração 

pública;  

III - Estima receitas e fixa as despesas para um 

exercício financeiro.  

(A) O I é sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias 

– LDO. 

(B) O III é sobre Plano Plurianual – PPA. 

(C) O II é sobre Lei Orçamentária Anual – LOA. 

(D) O I é sobre Lei Orçamentária Anual – LOA. 

  

QUESTÃO 17 

A Constituição Federal de 1988 estabelece a 
obrigatoriedade de alguns instrumentos de 
planejamento governamental. O instrumento 



utilizado para alcançar as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes, 
assim como os programas de duração 
continuada, é definido como 
 
(A) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

(B) Lei Orçamentária Anual  

(C) Plano Plurianual. 

(D) Plano Anual de Investimentos. 

QUESTÃO 18 

A Lei nº 8666/1993 estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. De acordo 
com a lei de licitação pública, para a 
contratação de serviço técnico de treinamento 
e aperfeiçoamento de pessoal, de natureza 
singular, com empresa de notória 
especialização: 
 
(A) É obrigatória a licitação na modalidade 

concurso. 
 

(B) É inexigível a licitação. 
 

(C) É obrigatória a licitação na modalidade 
convite. 

 
(D) É dispensável a licitação. 

QUESTÃO 19 

A Receita Corrente Líquida (RCL) está prevista 
na Lei Complementar nº 101/2000 que dispõe 
sobre normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal. De 
acordo com essa lei foi excluído do cálculo da 
RCL: 
 
(A) as receitas patrimoniais. 

(B) os valores pagos e recebidos da Lei 
Complementar nº 87/1996. 
 

(C) a receita corrente própria das autarquias e 
fundações. 

 

(D) a contribuição dos servidores para o 
custeio do seu sistema de previdência. 

QUESTÃO 20 

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina 
que constituem requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
a previsão e a efetiva arrecadação de: 
 
(A) Todas as receitas previstas no orçamento. 

(B) Todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. 
 

(C) As receitas públicas de qualquer natureza. 

(D) Os tributos de competência das empresas 
públicas, mistas e privadas. 

QUESTÃO 21 

Em conformidade com a Lei Complementar nº 
101/2000, o Anexo de Metas Fiscais conterá, 
EXCETO: 
 
(A) Avaliação da situação financeira e atuarial 

dos regimes geral de previdência social e 
próprio dos servidores públicos e do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador. 
 

(B) Avaliação da situação financeira e atuarial 
dos demais fundos públicos e programas 
estatais de natureza atuarial. 

 

(C) Avaliação do cumprimento das metas 
relativas ao ano anterior. 

 

(D) Evolução do patrimônio líquido, do último 
exercício, destacando a origem e a 
aplicação dos recursos obtidos com a 
alienação de ativos. 

QUESTÃO 22 

De acordo com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, art. 31, se a dívida consolidada de um 
ente da Federação ultrapassar o respectivo 
limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a 
ele reconduzida até o término dos três 
subsequentes, reduzindo o excedente em pelo 
menos ________________no primeiro. 
 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 
 
(A) 20% 

(B) 25% 

(C) 30% 



(D) 35% 

QUESTÃO 23 

Considerando o limite máximo de despesa total 
com pessoal conforme Lei de 
Responsabilidade Fiscal responda à questão 
abaixo: 
 
Considere hipoteticamente que um 
determinado Município tenha apresentado uma 
receita corrente líquida na ordem de R$ 450 
milhões. Nesse caso específico, indique o limite 
máximo de despesa total com pessoal em que 
esse ente da Federação poderá incorrer em R$ 

 
(A) 180. 

(B) 225. 

(C) 243. 

(D) 270. 

QUESTÃO 24 

Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
renúncia de Receita deverá  
 
(A) atender às metas fiscais constantes no 

plano plurianual e constituição federal. 
 

(B) atender ao disposto em lei de diretrizes 
orçamentárias. 

 
(C) estar acompanhada de estimativa de 

impacto de caixa no exercício final. 
 

(D) estar acompanhada de medidas de 
compensação, como perdão de dívida 
ativa, por exemplo. 

QUESTÃO 25 

Segundo os critérios fixados pela Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, de acordo com a Lei 
Complementar n.º 101/2000, artigo 9º, a 
limitação de empenho e movimentação 
financeira é uma consequência 
 
(A) de quando a realização da receita poderá 

não comportar o cumprimento das metas 
de resultado primário ou nominal 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. 

 
(B) da recomposição de empenho e 

movimentação financeira, com o reforço do 
fluxo financeiro. 

 
(C) da aprovação do reforço do fluxo de 

recursos, necessários para o equilíbrio 
econômico financeiro das metas de 
resultado primário. 

 
(D) do reforço orçamentário necessário para o 

reequilíbrio das metas de resultado 
primário. 

QUESTÃO 26 

Qual abaixo representa os livros obrigatórios 
para escrituração contábil no setor público: 
 
(A) Livro Diário e Livro da Natureza da 

Informação Orçamentária. 
 
(B) Livro Razão e Livro da Natureza da 

Informação Orçamentária. 
 
(C) Livro Diário e Livro Razão. 

 

(D) Livro da Natureza da Informação 
Orçamentária e Livro Natureza da 
Informação Patrimonial. 

QUESTÃO 27 

Qual das situações a seguir gera desequilíbrio 
no Balanço Orçamentário? 
 
(A) Excesso de gastos. 

(B) Excesso de arrecadação. 

(C) Abertura de crédito adicional utilizando o 
superávit financeiro do exercício anterior. 
 

(D) Abertura de crédito adicional utilizando o 
excesso de arrecadação do exercício 
financeiro. 

 

QUESTÃO 28 

Determinado Município, no encerramento do 
exercício, apresentou os seguintes registros: 
 

Despesa Empenhada no ano   R$  495.000,00  

Despesa Liquidada no ano   R$  450.000,00  

Despesa do Exercício paga no 
ano  

  
 R$  390.000,00  

Despesa Estimada para o ano   R$  525.000,00  



De acordo com os dados acima, o total inscrito 
em Restos a Pagar corresponderá a: 

 
(A) R$   30.000,00. 

(B) R$   45.000,00. 

(C) R$   60.000,00. 

(D) R$ 105.000,00. 

QUESTÃO 29 

Supondo que uma entidade pública apresente 
a seguinte situação: 
 

RECEITA PREVISTA    R$  1.150.000,00  

RECEITA ARRECADADA   R$     970.000,00 

Com base nesses dados, houve:  
 
(A) superávit de previsão. 

(B) economia orçamentária. 

(C) excesso de despesas. 

(D) queda de arrecadação. 

QUESTÃO 30 

Baseado na análise do Balanço Orçamentário 
de um ente público verificou-se que houve uma 
economia orçamentária na ordem de                   
R$ 1.500.000,00. Isso ocorreu em função de:  
 
(A) Despesa Fixada > Despesa Empenhada. 

(B) Receita Realizada > Despesa Empenhada. 

(C) Despesa Fixada < Despesa Empenhada. 

(D) Receita Realizada < Despesa Empenhada. 

 
 

RASCUNHO: 


