
 

 

 

PROVA DE CIENCIAS CONTABEIS - TCE 

 

01. Objetivo da contabilidade Pública é: 

A) preparação de relatórios exatos e precisos para subsidiar a administração, na tomada de decisões. 

B)  o patrimônio e as suas avaliações, de tal forma que a principal peça é o balanço patrimonial. 

C) O patrimônio público e o controle do orçamento. 

D) O patrimônio e os bens de domínio público. 

E) Fornecer informações exatas e precisas aos órgãos públicos de controle interno e externo. 

 

02. São receitas públicas: 

A) As indenizações pagas a servidor demitidos. 

B) As consignações. 

C) As cauções depositadas em conta bancária do ente por terceiros. 

D) Os impostos sobre Propriedade Territorial Urbana e Sobre Serviços. 

E) Inversões financeiras. 

 

03.  Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração superior 

a: 

A) dois anos. 

B) três meses. 

C) um mês. 

D) seis meses. 

E) um ano. 

 

04. Com base na classificação da receita pública por fonte, indique a única opção que não é incluída 

nas receitas correntes 

A) Receita Tributária 

B) Receita Patrimonial 

C) Operações de Créditos 

D) Receita Agropecuária   

E) Transferência Corrente 

 

05. São consideradas despesas correntes: 

A) equipamentos e material permanente. 

B) indenizações e restituições. 

C) amortização da dívida pública. 

D) obras e instalações. 

E) concessão de empréstimos para investimento 

 

06. O estágio ou fase que caracteriza a despesas executada no exercício é o: 

A) do empenho. 

B) da Ordem de pagamento. 

C) do Pagamento 

D) da liquidação 

E) Programação Orçamentária 

 



 

 

 

07. Segundo a NBC T 16.4, as variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos 

elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando ou 

não o seu resultado. Essas variações podem ser classificadas em: 

A) naturais e artificiais. 

B) aumentativas e diminutivas. 

C) correntes e de capital 

D) orçamentárias e extraorçamentárias 

E) quantitativas e qualitativas. 

 

08.  Com relação aos balanços e à demonstração das variações patrimoniais aplicadas ao setor público, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O balanço orçamentário demonstrará as receitas prevista e as despesas fixadas, em confronto com 

as realizações. 

B) O balanço financeiro demonstrará apenas a despesa e a receita orçamentárias realizadas, 

conjugadas com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os saldos que se transferem 

para o exercício seguinte. 

C) O passivo permanente do balanço patrimonial compreende as dívidas fundadas e outras que 

dependam de autorização legislativa para amortização e resgate. 

D) A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 

resultante ou independentes de execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 

exercício. 

E) No Balanço Patrimonial, especificamente no grupo do Patrimônio Líquido, deve ser evidenciado 

o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores. 

 

09.  Com base nos dados a seguir, todos apurados ao final de um exercício qualquer, assinale a opção 

que indica o montante de pagamentos efetuados pela entidade. 

BALANÇO FINANCEIRO 

Receitas $ Despesas $ 

Transferências Recebidas  Despesa Orçamentária  

    Cota Recebida 150    Corrente 50 

Ingressos Extra-orçamentário     Capital 100 

    Outras transferências 15   

  Dispêndio Extra-orçamentários  

Resto a Pagar – Inscrição 50    Restos a Pagar – Pagos 10 

    

Disponibilidade para o Período  Disponibilidade para o Período  

Seguinte  Seguinte  

   Conta Única 10    Conta Única 65 

 225  225 

 

A) $ 200 

B) $ 225 

C) $ 110 

D) $ 100 

E) 95 

 

10.  Analise o balanço patrimonial abaixo e responda: 



 

 

 

Contas Devedoras Saldo Contas Credoras Saldo 

Ativo  Passivo  

Caixa $ 100 Pessoal a Pagar $ 10 

Bancos $ 20 Encargos a Recolher $ 10 

Imóveis $ 100 Patrimônio/Capital $ 100 

Despesas  Receitas  

Pessoal $ 115 Receitas Tributária $ 130 

Material de Consumo $ 50 Receita de Alienação de 

Bens 

$ 30 

Resultado Exercícios 

(-) 

 Resultado do Exercício 

(+) 

 

Mutações Passivas $ 30 Mutações Ativas $ 50 

Decréscimos 

Patrimoniais 

$ 5   

 $ 330  $ 330 

 

Considerando exclusivamente os dados acima, é CORRETO afirmar que, após a apuração do 

resultado, a entidade irá apresentar: 

A) resultado nulo 

B) déficit financeiro de $ 15 

C) superávit financeiro de $ 10 

D) superávit financeiro de $ 15 

E) déficit financeiro de $ 10 

 

QUESTÃO SUBJETIVA DISSERTATIVA 

“O orçamento não pode ser compreendido apenas em função do fator financeiro. O orçamento deve 

estar vinculado às atividades de planejamento. Na realidade, o orçamento é um modo de materializar 

um planejamento, ou seja, de estabelecer de forma discriminada todas as fontes e as aplicações de 

dinheiro” (HADDAD; MOTA. Contabilidade pública. Capes, 2010). 

O texto acima refere-se ao orçamento público, documento que proporciona autorização para se 

receber e para se gastar recursos financeiros da esfera pública. Dessa forma, descreva: 

a) os principais instrumentos que compõem o orçamento público, abordando suas funções. 

b) os princípios que determinam o orçamento público.  

c) o funcionamento do ciclo orçamentário. 

 

  

 

 


