
Procuradoria-Geral do Estado do Pará. 
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
1. Em referência à classificação doutrinária das receitas públicas com relação à procedência, em 
Originárias e Derivadas. São receitas públicas Derivadas aquelas oriundas de: 
(a) prestação de serviços. 
(b) receitas tributárias. 
(c) aluguel de imóveis. 
(d) operação de crédito. 
 
2. No registro contábil do recebimento em conta corrente de uma duplicata, com juros, feito em um 
único lançamento (partida de Diário), usam-se: 
(a) Uma conta devedora e duas credoras. 
(b) Duas contas devedoras. 
(c) Uma conta devedora e uma credora. 
(d) Duas contas credores. 
 
3. Com relação ao grupo composto pelas contas que representam os Bens, os Direitos, as 
Obrigações com Terceiros e o Patrimônio Líquido de uma entidade: 
(a) Balanço patrimonial. 
(b) Contas bancárias. 
(c) Contas patrimoniais. 
(d) Demonstração do fluxo de caixa. 
 
4. Com base na Lei n.º 4. 320/64, caracterizam-se como Dívida Flutuante: 
(a) Depósitos, Créditos em Tesouraria e Serviços da Dívida a Pagar. 
(b) Operações de Crédito, Retenções de Terceiros e Serviço da Dívida. 
(c) Débitos de Tesouraria, Serviços da Dívida a Pagar e Depósitos. 
(d) Depósitos, Despesas de Exercícios Anteriores e Débitos de Tesouraria. 
 
5. Na elaboração do orçamento público, deve-se considerar como receita corrente líquida o 
somatório das seguintes receitas: as tributárias, as de contribuições, as patrimoniais, as industriais, 
as agropecuárias, as de serviços, as de transferências correntes como também as de outras receitas 
correntes. Dessas receitas, é necessário deduzir: 
(a) a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e 
as receitas provenientes da compensação financeira. 
(b) as despesas financeiras dos meses anteriores, excluídas as duplicidades. 
(c) o valor transferido dos Estados, do Distrito Federal e da União por determinação constitucional ou 
legal, de ordem corrente ou de capital. 
(d) as parcelas entregues aos Territórios por determinação constitucional ou legal. 
 
6. Determinada empresa iniciou suas operações no ano de 2019, obtendo lucro líquido no fim do ano 
de R$ 200.000,00. A Assembleia Geral Ordinária propôs 20% do lucro líquido para a reserva de 
contingência e que a reserva legal é constituída nos termos da Lei nº 6.404/76, uma vez que o limite 
legal ainda não foi atingido, o valor do dividendo mínimo obrigatório distribuído, sabendo que a 
companhia não possui em seu estatuto social critério definido para tal, foi, em reais: 
(a) 150.000,00 
(b) 88.750,00 



(c) 37.500,00 
(d) 75.000,00 
 
7. O método das partidas dobradas, utilizado universalmente, tem suas características, na 
escrituração contábil da administração pública, pode-se dizer que: 
(a) a depender da atividade, ele será utilizado ou não. 
(b) a administração pública está liberada de escrituração, ficando somente as empresas tributadas 
pelo lucro real. 
(c) com base na Lei nº 4.320/64, a escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais 
efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. 
(d) de acordo com a Lei nº 4.320/64, somente a escrituração das operações financeiras está 
obrigada a utilizar o método das partidas dobradas. 
 
8. Observe o lançamento representado abaixo: 
D – FORNECEDORES 2.000,00Primeira Fórmula. 
C – DESCONTOS OBTIDOS 100,00 
C – CAIXA 1.900,00 
De acordo com teoria da escrituração, a representação acima corresponde a um lançamento de: 
(a) Primeira Fórmula. 
(b) Segunda Fórmula. 
(c) Terceira Fórmula. 
(d) Quarta Fórmula. 
 
9. Na forma disposta no artigo 103 da Lei nº 4.320/64, a demonstração contábil que evidencia as 
receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte, é denominada: 
(a) Balanço Patrimonial. 
(b) Balanço Financeiro. 
(c) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
(d) Demonstração de Resultado. 
 
10. O contador de órgão público recebeu um processo administrativo no qual solicita-se o registro, na 
contabilidade, de um empenho no valor de R$ 200.000,00 a ser pago parceladamente, referente à 
contratação de uma empresa de limpeza e conservação, cuja vigência contratual é de 12 meses. 
Neste caso, o contador deverá emitir um empenho: 
(a) estimativo. 
(b) ordinário. 
(c) global. 
(d) fracionado. 
 
GABARITO: 
1. B 
2. A 
3. C 
4. C 
5. A 
6. D 
7. C 
8. B 



9. B 
10. C 
 


