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1. A lei 4.320/1964, ao disciplinar o princípio orçamentário da especificação, determina que a lei de 
Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de 
pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras.  
É exceção legal a essa regra a possibilidade de consignação de dotação global de despesas que, por sua 
natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução. Essa possibilidade 
se refere a: 
A) Juros da dívida pública. 
B) Contribuições da previdência social. 
C) Programas especiais de trabalho. 
D) Concessões de empréstimos. 
 
2. A Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício de 2015 de um determinado ente federativo contém 
dotações orçamentárias suficientes para suportar 24 meses de despesas com pessoal e encargos. Este 
procedimento: 
A) Contraria o princípio orçamentário da anualidade.  
B) Não atende o princípio orçamentário da universalidade. 
C) Contraria o princípio orçamentário da unidade. 
D) Não atende o princípio orçamentário da competência. 
 
3. Em uma empresa, é um fato contábil modificativo aumentativo: 
A) A evidenciação de um passivo contingente.  
B) A obtenção de desconto financeiro pelo pagamento antecipado a Fornecedores.  
C) A aquisição, a prazo, de mercadorias para revenda.  
D) O pagamento do valor referente ao principal de um empréstimo obtido. 

 
4. A respeito de atos e fatos administrativos, assinale a alternativa correta: 
A) Um fato composto envolve dois fatos permutativos. 
B) Fatos contábeis modificativos aumentativos podem envolver contas de receita ou de despesa. 
C) Fatos permutativos envolvem permuta apenas entre contas do mesmo grupo contábil, isto é, 
somente contas do Ativo ou somente contas do Passivo. 
D) Fatos modificativos alteram a situação líquida da entidade para mais ou para menos.  
 
5. Conforme o estabelecido na Constituição Federal, os recursos que, em decorrência de veto, emenda 
ou rejeição do projeto de Lei Orçamentária Anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser 
utilizados, conforme o caso, desde que haja prévia e específica autorização legislativa, mediante 
créditos adicionais:  
A) Especiais, suplementares ou extraordinários. 
B) Suplementares, apenas. 
C) Extraordinários, apenas. 
D) Especiais ou suplementares, apenas.  

 
6. Determinado ente público pretende abrir crédito adicional para reforçar o saldo da dotação 
orçamentária destinada a aquisição de computadores. Segundo a Lei Federal nº 4.320/1964, o crédito 
adicional a ser aberto é classificado como: 
A) Suplementar .  
B) Extra orçamentário.  
C) Especial 
D) Extraordinário  

 
7. Em relação aos Suprimento de Fundos (Regime de Adiantamento), assinale a alternativa correta. 
A) É a autorização de execução orçamentária que pela sua excepcionalidade, não possui dotação 
orçamentária específica. 
B) É permitido conceder suprimento de fundos para despesas com locomoção, sem prévio empenho na 
dotação própria. 
C) Se concederá suprimento de fundos a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do 
material a adquirir mesmo que houver outro servidor na repartição. 
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D) Consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria. 
 
8. Despesas de Exercícios Anteriores são aquelas: 
A) geradas para atender demandas ocasionais, inclusive em viagem e com serviços especiais, que exijam 
pronto pagamento. 
B) cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento. 
C) de caráter sigiloso, pagas ao responsável por dois suprimentos até o exercício social vigente. 
D) referentes a despesas do Orçamento Secreto. 
 
9. De acordo com a Resolução CFC 774/94, qual princípio refere-se, simultaneamente, à tempestividade 
e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de 
imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que as originaram 
A) Continuidade 
B) Oportunidade 
C) Prudência 
D) Competência 
 
10. Caso a liquidação da despesa orçamentária ocorra concomitantemente com o fato gerador da 
prestação do serviço, a variação patrimonial diminutiva 
A) será contabilizada juntamente com a liquidação da despesa orçamentária. 
B) contabilizada no momento do empenho da despesa orçamentária. 
C) será contabilizada no momento do pagamento da despesa orçamentária. 
D) não será contabilizada porque essa transação configura fato permutativo, ou seja, não afeta a 
situação patrimonial líquida. 
 
11. Quais das opções contêm somente Receitas de Capital? 
A) Receita de Contribuições e Receita Patrimonial. 
B) Alienação de Bens e Transferências Correntes. 
C) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria. 
D) Operações de Crédito e Alienação de bens. 
 
12. No contexto da Contabilidade Pública, a receita orçamentária, sob o enfoque patrimonial, é 
reconhecida pelo regime de (a): 
A) caixa. 
B) prudência. 
C) competência. 
D) continuidade. 
 
13. A Seção Judiciária do Maranhão autorizou, no mês de março de 2022, a aquisição de 1 (um) 
automóvel oficial no valor de R$ 65.000,00. 
Em qual grupo de despesa a aquisição está enquadrada? 
A) investimentos. 
B) amortização da dívida. 
C) pessoal e encargos sociais. 
D) outras despesas. 
 
14. As despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas 
das não processadas, consideram-se: 
A) Superávit financeiro. 
B) Despesas antecipadas. 
C) Despesa de exercício anterior 
D) Restos a pagar. 
 
15. A justiça federal recebeu, em 29/12/2021, trinta aparelhos de ar condicionado adquiridos por meio 
de licitação. Em razão do prazo insuficiente para atestar a adequação dos aparelhos recebidos, ao 
previsto no edital, essa despesa no exercício de 2021 será: 
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A) Cancelada devido à falta de liquidação. 
B) Inscrita em restos a pagar não processados. 
C) Paga, pois os aparelhos já foram entregues. 
D) Inscrita em restos a pagar processados. 
 
16. São considerados restos a pagar processados, no final do exercício financeiro, as despesas: 
A) Empenhadas, liquidadas e não pagas até 31/12. 
B) Empenhadas, liquidadas e pagas até 31/12. 
C) Empenhadas e não pagas até 31/12. 
D) Empenhadas, não liquidadas e não pagas até 31/12. 
 
17. A execução da despesa orçamentária se dá em três estágios, que são: 
A) Licitação, empenho e pagamento. 
B) Conferência, entrega e pagamento. 
C) Empenho, liquidação e pagamento. 
D) Empenho, entrega e pagamento. 

 
18. Em relação a classificação dos empenhos, marque a alternativa correta: 
A) Ordinário: é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, 
cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez. 
B) global: é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo 
pagamento deva ocorrer de uma só vez. 
C) estimativo: é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, 
sujeitas a parcelamento. 
D)ordinário: é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, 
sujeitas a parcelamento. 

 
19. Verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios 
do respectivo crédito. Essa afirmação diz respeito a qual estágio da execução da despesa orçamentária: 
A) Liquidação. 
B) Previsão. 
C) Conferência. 
D) Pagamento. 
 
20) Assinale a alternativa que apresenta o lançamento contábil somente entre contas patrimoniais. 
A) D Salários e C Caixa 
B) D Custo da Mercadoria Vendida e C Bancos. 
C) D Duplicatas a pagar e C Bancos. 
D) D Clientes e C Receita de Venda de mercadorias. 
 

 
 

 


