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Pessoal, a seguir comentamos as questões de Contabilidade Pública 

aplicadas no concurso para Analista Judiciário – Administrativa do TRT-

11 2017 (Caderno de Prova ’A01’, Tipo 003). 

 

A prova estava dentro do esperado e nosso curso abordou todo o 

conhecimento necessário para resolver as questões.  

 

Não encontramos espaço para recursos. 

 

Bons estudos! 

 

Gilmar Possati 
prof.possati@gmail.com 

 

 

Curta a nossa página e fique ligado(a) em todas as nossas atividades. 

www.facebook.com.br/profgilmarpossati  
  

Inscreva-se no nosso canal no YouTube: Contabilizando. 

 

 

 

 Siga-me no Instagram: @profgilmarpossati 
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P.S. Para quem se interessar, está disponível nas principais 

livrarias on-line um livro de minha autoria de Questões 

Discursivas de AFO.  

 

 

 

 

 

 

P.P.S. Aliste-se no nosso “Exército Contábil”. Estamos montando uma lista de 

alunos interessados em receber atualizações, dicas, conteúdos relevantes entre 

outras informações que de fato agreguem valor na sua preparação. Tudo de forma 

gratuita e exclusiva. Já temos centenas de alunos cadastrados.  

 

Link para alistamento: http://eepurl.com/crI8YT 

 

 

 

 

 

  

http://eepurl.com/crI8YT
http://eepurl.com/crI8YT
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1. (FCC/Analista Judiciário/Administrativa/TRT11/2017) No Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público, são contas do Ativo: 

(A) Participações Permanentes; Descontos Financeiros Obtidos. 

(B) Variações Monetárias e Cambiais; Bens Imóveis. 

(C) Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente; 

Softwares. 

(D) Provisões de Curto Prazo; Depreciação Acumulada − Bens Imóveis. 

(E) Propriedades para Investimentos; Resultados de Exercícios 

Anteriores. 

 

Vamos classificar cada uma das contas descritas nas opções. 

 

a. Errado.  

Participações Permanentes  Ativo 

Descontos Financeiros Obtidos  Variação Patrimonial Aumentativa 

(VPA) 

 

b. Errado. 

Variações Monetárias e Cambiais  Variação Patrimonial Diminutiva 

(VPD) ou Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) 

Bens Imóveis  Ativo 

 

c. Certo.  

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente  Ativo 

Softwares  Ativo 

 

d. Errado. 

Provisões de Curto Prazo  Passivo 

Depreciação Acumulada − Bens Imóveis  Retificadora de Ativo 

 

e. Errado.  

Propriedades para Investimentos  Ativo 

Resultados de Exercícios Anteriores  o nome utilizado no PCASP é 

“Resultados Acumulados”. De qualquer forma, trata-se de uma conta 

do Patrimônio Líquido.  

 

Gabarito: C 
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2. (FCC/Analista Judiciário/Administrativa/TRT11/2017) No orçamento 

da União, 

(A) o produto da alienação de um bem imóvel é uma receita 

orçamentária de capital. 

(B) a inscrição de restos a pagar processados é uma receita 

orçamentária classificada como Outras Receitas Correntes. 

(C) o ganho decorrente da reavaliação de ativos imobilizados é uma 

receita orçamentária de capital. 

(D) a remuneração de aplicações financeiras é uma receita 

extraorçamentária. 

(E) a aquisição de um software com vida útil indefinida é uma receita 

orçamentária de capital. 

 

Vamos analisar as opções. 

 

a. Certo. Perfeito! O produto da alienação de um bem imóvel é uma 

receita orçamentária de capital. 

 

b. Errado. A inscrição de restos a pagar é um ingresso 

extraorçamentário. 

 

c. Errado. O ganho decorrente da reavaliação de ativos imobilizados é 

um ingresso extraorçamentário. 

 

d. Errado. A remuneração de aplicações financeiras é uma receita 

orçamentária corrente. 

 

e. Errado. A aquisição de um software com vida útil indefinida gera 

uma despesa orçamentária de capital e não uma receita. 

 

Gabarito: A 

 

3. (FCC/Analista Judiciário/Administrativa/TRT11/2017) Durante o 

mês de dezembro de 2016, ocorreram as seguintes transações em uma 

determinada entidade pública: 

− Aquisição de material de consumo pelo valor de R$ 100.000,00. 

− Devolução de um depósito caução no valor de R$ 25.000,00. 

− Alienação de um veículo por R$ 45.000,00, com perda de R$ 

12.000,00. 

− Reconhecimento dos juros referentes à dívida consolidada no valor 

de R$ 27.000,00. 
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− Reconhecimento da depreciação do ativo imobilizado no valor de R$ 

68.000,00. 

− Utilização de material de consumo no valor de R$ 85.000,00. 

− Aquisição de um veículo no valor de R$ 43.000,00 em 31/12/2016. 

 

Com base nessas informações, o total das variações patrimoniais 

quantitativas diminutivas foi, em reais, 

(A) 165.000,00. 

(B) 192.000,00. 

(C) 207.000,00. 

(D) 217.000,00. 

(E) 235.000,00. 

 

Vamos classificar cada uma das variações apresentadas. 

 

Variação Classificação 

Aquisição de material de consumo Variação Patrimonial Qualitativa 

Devolução de um depósito caução Variação Patrimonial Qualitativa 

Alienação de um veículo, com 

perda de R$ 12.000,00. 

Variação Patrimonial Quantitativa Diminutiva 

Reconhecimento dos juros 

referentes à dívida consolidada 

Variação Patrimonial Quantitativa Diminutiva 

Reconhecimento da depreciação 

do ativo imobilizado 

Variação Patrimonial Quantitativa Diminutiva 

Utilização de material de consumo Variação Patrimonial Quantitativa Diminutiva 

Aquisição de um veículo Variação Patrimonial Qualitativa 

 

Somando o valor das Variações Patrimoniais Quantitativas 

Diminutivas, temos: 

 

12.000,00 + 27.000,00 + 68.000,00 + 85.000,00 = 192.000,00 

 

Gabarito: B 

 

4. (FCC/Analista Judiciário/Administrativa/TRT11/2017) Considere as 

informações extraídas do Balanço Financeiro referente ao exercício 

financeiro de 2016 de uma entidade do setor público: 

 

Despesas Orçamentárias     R$ 415.800.000,00 

Inscrição de Restos a Pagar não Processados  R$ 10.000.000,00 

Inscrição de Restos a Pagar Processados  R$ 1.000.000,00 

Pagamento de Restos a Pagar Processados  R$ 12.000.000,00 

Recebimento de Depósitos Restituíveis   R$ 600.000,00 
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Saldo do Exercício Anterior     R$ 18.400.000,00 

Transferências Financeiras Concedidas   R$ 7.000.000,00 

Transferências Financeiras Recebidas   R$ 412.600.000,00 

 

Com base nessas informações e sobre esta entidade do setor público, 

 

(A) o saldo para o exercício seguinte evidenciado no Balanço Financeiro 

referente ao exercício financeiro de 2016 foi R$ 7.800.000,00. 

(B) o valor dos recebimentos extraorçamentários evidenciado no 

Balanço Financeiro referente ao exercício financeiro de 2016 foi R$ 

600.000,00. 

(C) o resultado financeiro referente ao exercício financeiro de 2016 foi 

negativo em R$ 21.600.000,00. 

(D) o valor das despesas orçamentárias empenhadas em 2016 foi R$ 

426.800.000,00. 

(E) o valor das receitas orçamentárias decorrentes de operações de 

crédito de 2016 foi R$ 412.600.000,00. 

 

Vamos analisar as opções.  

 

a. Certo. Para encontrarmos o valor do saldo para o exercício seguinte 

vamos primeiramente calcular o resultado financeiro do exercício: 

 

Resultado Financeiro 

(+) Inscrição de Restos a Pagar não Processados 10.000.000,00 

(+) Inscrição de Restos a Pagar Processados 1.000.000,00 

(+) Recebimento de Depósitos Restituíveis  600.000,00 

(+) Transferências Financeiras Recebidas   (412.600.000,00) 

(-) Despesas Orçamentárias    (415.800.000,00) 

(-) Pagamento de Restos a Pagar Processados (12.000.000,00) 

(-) Transferências Financeiras Concedidas   (7.000.000,00) 

(=) Resultado Financeiro    (10.600.000,00) 

 

De posse do valor do resultado financeiro podemos calcular o saldo do 

exercício seguinte, pois a banca nos forneceu o valor do saldo anterior. 

Assim, temos: 

 

Resultado Financeiro = saldo do exercício seguinte - saldo do exercício 

anterior 

 

-10.600.000,00 = saldo do exercício seguinte – 18.400.000,00 
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Saldo do exercício seguinte = 18.400.000,00 - 10.600.000,00  

7.800.000,00 

 

b. Errado. O valor dos recebimentos extraorçamentários foi de R$ 

424.200.000,00. 

 

(+) Inscrição de Restos a Pagar não Processados 10.000.000,00 

(+) Inscrição de Restos a Pagar Processados 1.000.000,00 

(+) Recebimento de Depósitos Restituíveis  600.000,00 

(+) Transferências Financeiras Recebidas   (412.600.000,00) 

        424.200.000,00 

 

c. Errado. Conforme vimos na opção “A”, o resultado financeiro 

referente ao exercício financeiro de 2016 foi negativo em R$ 

10.600.000,00. 

 

d. Errado. O valor das despesas orçamentárias empenhadas em 2016 

foi R$ 415.800.000,00. 

 

e. Errado. Não houve receitas orçamentárias decorrentes de 

operações de crédito. As Transferências Financeiras Recebidas não são 

operações de crédito. 

 

Gabarito: A 

 

 

 

 

 

 

 


