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 Com relação ao Quadro Principal, temos os seguintes grupos com 
seus respectivos conceitos: 
Ativo Circulante 
 Compreende os ativos que satisfazem um dos seguintes critérios: 
 a. estarem disponíveis para realização imediata; ou 
 b. terem expectativa de realização até doze meses da data das 
demonstrações contábeis. 
 Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes 
critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou 
mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da 
entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam 
realizáveis no curto prazo. 
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Caixa e Equivalentes de Caixa  
 Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem 
como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação 
para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja 
restrições para uso imediato. 
 
Créditos a Curto Prazo  
 Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, 
créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e 
financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social 
subsequente. 
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Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 
 Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores 
mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das 
atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das 
aplicações temporárias em metais preciosos. 
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Estoques 
 Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em 
processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou 
utilização própria no curso normal das atividades. 
 
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente  
 Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas 
(VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade 
ocorrerão no curto prazo. 
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Ativo Não Circulante 
 Compreende os ativos têm expectativa de realização após doze 
meses da data das demonstrações contábeis. 
 Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os 
investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do 
ativo diferido. 
 
Realizável a Longo Prazo  
 Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis no 
longo prazo. 
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Investimentos  
 Compreende as participações permanentes em outras sociedades, 
bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no 
ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da 
atividade da entidade. 
 
Imobilizado  
 Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com 
essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela 
os benefícios,  os riscos e o controle desses bens. 
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Intangível  
 Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade 
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Passivo Circulante 
 Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das 
demonstrações contábeis. 
 Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a 
qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou 
esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos 
primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou 
esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em 
nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, 
independentemente do prazo de exigibilidade 
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Obrigações Trabalhistas, Previdenc. e Assistenciais a Pg a CP  
 Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios 
assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com 
vencimento no curto prazo. 
 
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo  
 Compreende as obrigações financeiras externas e internas da 
entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas 
diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo. 
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Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo  
 Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, 
mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da 
entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de 
utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, 
telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive 
os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto 
prazo. 
 
Obrigações Fiscais a Curto Prazo  
 Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a 
impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo. 
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Obrigações de Repartições a Outros Entes 
 Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a 
serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios. 
 
Provisões a Curto Prazo 
 Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com 
probabilidade de ocorrerem no curto prazo. 
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Demais Obrigações a Curto Prazo  
 Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas 
nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os 
precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto 
prazo. 
 
Passivo Não Circulante 
 Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das 
demonstrações contábeis. 
 Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam 
a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante 
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Obrigações Trabalhistas, Previdenc. e Assistenciais a Pg a LP 
 Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios 
assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com 
vencimento no longo prazo. 
 
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo  
 Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de 
empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o 
fornecedor, com vencimentos no longo prazo 
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Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo  
 Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, 
mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da 
entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com 
vencimento no longo prazo. 
 
Obrigações Fiscais a Longo Prazo  
 Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a 
impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo. 
 
Provisões a Longo Prazo 
 Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com 
probabilidade de ocorrerem no longo prazo. 
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Demais Obrigações a Longo Prazo  
 Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas 
nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas 
obrigações, com vencimento no longo prazo. 
 
Resultado Diferido  
 Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já 
recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em 
anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por 
parte da entidade.   
 Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de 
exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008. 
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QUESTÃO: Analista Judiciário-Administrativa – TRT 4ª. Região (RS) – FCC – 
2015 – De acordo com a estrutura do Balanço Patrimonial do setor 
público, entre outros, integram o Ativo não Circulante   
 a) o realizável a longo prazo, os investimentos e o imobilizado.   
 b) os créditos a curto prazo, os estoques e os investimentos.   
 c) os valores em caixa, os créditos a curto prazo e os estoques.   
 d) os créditos realizáveis a curto e a longo prazo e os investimentos.   
 e) a dívida ativa a receber a curto prazo, os investimentos e o 
imobilizado.   
  


