ATIVIDADE PRÁTICA N°01
01) É o sistema que evidencia o registro contábil da receita e da despesa, de acordo com especificações da
Lei do Orçamento e dos Créditos Adicionais, assim como o montante dos créditos orçamentários vigentes, a
despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis, ou
seja, no final do exercício apresenta os resultados comparativos entre a previsão e a execução orçamentária,
registrados. Este é o sistema
(A) Contábil. (B) de Compensação. (C) Orçamentário. (D) Financeiro. (E) Patrimonial.
02) De acordo com as normas brasileiras de contabilidade relativas ao patrimônio e os sistemas contábeis da
contabilidade aplicada ao setor público, assinale a opção correta.
A) O patrimônio público é estruturado em quatro grupos: ativo, passivo, patrimônio líquido e compensação.
B) A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em circulante e não circulante, com base em seus
atributos orçamentários e financeiros.
C) Os passivos devem ser classificados como não circulantes quando corresponderem a valores de terceiros ou
retenções em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade.
D) Para assegurar a manutenção da integridade dos dados, os subsistemas contábeis devem ser integrados apenas
entre si.
E) O subsistema de informações de custos registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços produzidos e
ofertados à sociedade pela entidade pública.

03) O subsistema introduzido pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público foi o:
A ( ) Subsistema Orçamentário;
B ( ) Subsistema Patrimonial;
C ( ) Subsistema Financeiro;
D ( ) Subsistema de Compensação;
E ( ) Subsistema de Custos.

04) O conceito de recursos controlados pela entidade como resultados de eventos passados e dos quais se
espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços define:
A) ativo.
B) ingressos financeiros.
C) passivo.
D) desembolsos financeiros.
E) patrimônio líquido.
05) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é organizada na forma de um sistema de informações, cujos subsistemas,
conquanto possam oferecer produtos diferentes em razão da respectiva especificidade, convergem para o produto final,
que é a informação sobre o patrimônio público. Assinale a alternativa que NÃO apresenta corretamente um desses
subsistemas, de acordo com a NBC T 16.2.
A) Orçamentário – registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao
planejamento e à execução orçamentária.
B) Patrimonial – registra, processa e evidencia os fatos não financeiros relacionados com as variações qualitativas e
quantitativas do patrimônio público.
C) Custos – registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, produzidos e
ofertados à sociedade pela entidade pública.
D) Compensação – registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no
patrimônio da entidade pública.

06) O conjunto de bens e direitos, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados ou
mantidos com recursos públicos, integrantes do patrimônio de qualquer entidade pública ou de uso comum,
que seja portador ou represente um fluxo de benefícios futuros inerentes à prestação de serviços públicos ou
à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações, de acordo com a NBC T 16.2, é a
definição de:
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(A) Patrimônio Público.
(B) Ativo não circulante.
(C) Ativo circulante.
(D) Patrimônio Líquido.
(E) Passivo não Circulante
07) O que determina a classificação de um elemento patrimonial em Circulante e Não Circulante é:
A ( ) Seu atributo de conversibilidade;
B ( ) Seu atributo de exigibilidade;
C ( ) Seu atributo de ser mensurado em moeda corrente;
D ( ) Seu atributo de gerar benefícios presentes e futuros;
E ( ) As alternativas “a” e “b” estão corretas.
08) Qual das opções abaixo contém única e exclusivamente contas do grupo ativo não circulante?
a) Realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
b) Caixa, investimentos e imobilizado.
c) Duplicatas a receber, imobilizado e intangível.
d) Realizável a longo prazo, estoque e intangível.
09) O grupo de contas que abrange aquelas contas que servem exclusivamente para controle, sem fazer
parte do patrimônio, é denominado:
a) grupo de contas de compensação; b) grupo de contas patrimonial; c) grupo de contas financeiro;
d) grupo de contas patrimonial e financeiro; e) grupo de contas financeiro e de caixa.
10) A Lei 4.320/64 estabelece dois sistemas de informações: o orçamento e a contabilidade. O sistema de Contabilidade
deverá ser estruturado com quais subsistemas de informação?
a) Orçamentário, patrimonial, custos e compensação.
b) Custos e compensação.
c) Patrimonial, custos e compensação.
d) Orçamentário e patrimonial.
e) Patrimonial e custos.
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