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15) (FCC – Auditor Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2015) As 
despesas públicas podem ser classificadas como correntes, 
quando não contribuem diretamente para a formação ou 
aquisição de um bem, e como de capital, quando são realizadas 
pelas instituições públicas para a criação/aquisição de bens de 
capital. Essa classificação é denominada 

(A) categorias econômicas. 

(B) categorias de despesa. 

(C) elementos de despesa. 

(D) grupos de despesa. 

(E) grupos econômicos.      GABARITO: 
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16) (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRE/PR – 2017) 
As dotações da Lei Orçamentária Anual de um Tribunal Regional 
Eleitoral destinadas à ampliação do edifício-sede de tal Tribunal, 
com aumento dos benefícios econômicos do ativo, e à construção 
de um prédio onde funcionará o Cartório Eleitoral em um 
município, classificam-se, respectivamente, com os seguintes 
códigos de categoria econômica e nomenclatura do grupo de 
natureza da despesa: 
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MCASP – Perguntas e Respostas 
 

Quanto às reformas em que não ocorrem a ampliação física do 
imóvel, mas que comprovadamente as despesas ocasionam 
ampliação relevante do potencial de geração de benefícios 
econômicos futuros do imóvel, tais despesas deverão ser 
consideradas como obras e instalações, portanto, despesas com 
investimento. 
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(A) 3, Investimentos; 3, Inversões Financeiras. 

(B) 3, Inversões Financeiras; 4, Inversões Financeiras. 

(C) 3, Despesas de Custeio; 4, Transferências de Capital. 

(D) 4, Investimentos; 4, Transferências de Capital. 

(E) 4, Investimentos; 4, Investimentos. 

 

GABARITO: 
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17) (FCC - Agente Técnico – Contador – MPE/AM – 2013) Uma 
fundação estadual, instituída e mantida pelo poder público, 
decidiu ampliar suas pesquisas sobre a produção da laranja, com 
vistas a criar novas tecnologias para o aumento da produtividade 
do setor. Para isso, no exercício financeiro de 2012, adquiriu um 
novo equipamento, com vida útil estimada de 10 anos, e 
materiais de consumo necessários para a realização da pesquisa. 
No exercício financeiro de 2012, as aquisições do equipamento e 
dos materiais de  consumo são classificadas, respectivamente, 
nos Grupos de Natureza de Despesa: 
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(A) Transferências de Capital e Aplicação Direta. 

(B) Inversões Financeiras e Outras Despesas Correntes. 

(C) Despesas de Capital e Despesas Correntes. 

(D) Investimentos e Inversões Financeiras. 

(E) Investimentos e Outras Despesas Correntes. 

 

GABARITO: 
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Item 4.2.5. Orientações para Classificação quanto à Natureza da 
Despesa Orçamentária - MCASP 2017 (7ª edição), pág. 95 
 

No processo de aquisição de bens ou serviços por parte do ente 
da Federação, é necessário observar alguns passos para que se 
possa proceder à adequada classificação quanto à natureza de 
despesa orçamentária e garantir que a informação contábil seja 
fidedigna. 
 

1º Passo – Identificar se o registro do fato é de caráter 
orçamentário ou extraorçamentário.  
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a. Orçamentário – As despesas de caráter orçamentário 
necessitam de recurso público   previsto para sua realização e 
devem ser autorizados pelo Poder Legislativo, exceto quando se 
tratar de créditos adicionais do tipo extraordinário, os quais, por 
sua natureza, não carecem de determinação da origem de 
recursos para sua cobertura. Assim, as despesas orçamentárias 
constituem instrumento para alcançar os fins dos programas 
governamentais.  
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É exemplo de despesa de natureza orçamentária a contratação 
de bens e serviços para realização de determinação ação, como 
serviços de terceiros, pois se faz necessária a emissão de 
empenho para suportar esse contrato. 
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b. Extraorçamentário – são aqueles decorrentes de:  

 

i. Saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro – 
representam desembolsos de recursos de terceiros em poder do 
ente público, tais como:  
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- Devolução dos valores de terceiros (cauções/depósitos) – a 
caução em dinheiro constitui uma garantia fornecida pelo 
contratado e tem como objetivo assegurar a execução do 
contrato celebrado com o poder público. Ao término do contrato, 
se o contratado cumpriu com todas as obrigações, o valor será 
devolvido pela administração pública. Caso haja execução da 
garantia contratual, para ressarcimento da Administração pelos 
valores das multas e indenizações a ela devidos, será registrada 
a baixa do passivo financeiro em  contrapartida a receita 
orçamentária. 
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- Recolhimento de Consignações / Retenções – são recolhimentos 
de valores anteriormente retidos na folha de salários de pessoal 
ou nos pagamentos de serviços de terceiros; 

 

- Pagamento das operações de crédito por antecipação de receita 
orçamentária (ARO) – conforme determina a LRF, as 
antecipações de receitas orçamentárias para atender a 
insuficiência de caixa deverão ser quitadas até o dia 10 de 
dezembro de cada ano. Tais pagamentos não necessitam de 
autorização orçamentária para que sejam efetuados; 
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- Pagamentos de Salário-Família, Salário-Maternidade e Auxílio-
Natalidade – os benefícios da Previdência Social adiantados pelo 
empregador, por força de lei, têm natureza extraorçamentária e, 
posteriormente, serão objeto de compensação ou restituição. 

 

ii. Pagamento de restos a pagar – são as saídas para pagamentos 
de despesas empenhadas em exercícios anteriores. Ou seja, 
pertencem a exercícios anteriores, de acordo com seu respectivo 
empenho, de forma que nos seguintes serão consideradas 
extraorçamentárias. 
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Quando o dispêndio é extraorçamentário, não há registro de 
despesa orçamentária, mas  apenas uma desincorporação de 
passivo ou uma apropriação de ativo, este com atributo de 
cálculo do superávit/déficit financeiro “P” – Permanente. 

Quando o dispêndio é orçamentário, observar o próximo passo. 

2º Passo – Identificar a categoria econômica da despesa 
orçamentária, verificando se é uma despesa orçamentária 
corrente ou de capital: 

3 – Despesas Correntes; ou 

4 – Despesas de Capital. 
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É importante observar que as despesas orçamentárias de capital 
mantêm uma correlação com o registro de incorporação de ativo 
imobilizado, intangível ou investimento (no caso dos grupos de 
natureza da despesa 4 – investimentos e 5 – inversões 
financeiras) ou o registro de desincorporação de um passivo (no 
caso do grupo de despesa 6 – amortização da dívida). 
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3º Passo – O próximo passo é verificar o grupo de natureza da 
despesa orçamentária: 
 

1 – Pessoal e Encargos Sociais; 

2 – Juros e Encargos da Dívida; 

3 – Outras Despesas Correntes; 

4 – Investimentos; 

5 – Inversões Financeiras; ou 

6 – Amortização da Dívida. 
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4º Passo – Por fim, far-se-á a identificação do elemento de 
despesa, ou seja, o objeto fim do gasto.  

 

Normalmente, os elementos de despesa guardam correlação com 
os grupos de natureza de despesa, mas não há impedimento 
para que alguns elementos típicos de despesa corrente estejam 
relacionados a um grupo de despesa de capital. 
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18) (FCC – Analista Legislativo – Administração – ALESE – 2018) 
Considere as seguintes despesas: 

I. décimo terceiro do funcionalismo. 

II. consignações em folha. 

III. contribuição previdenciária do órgão público (patronal). 

  

São classificadas como extraorçamentárias as despesas que 
constam APENAS em 

(A) I.     (B) II. 

(C) III.    (D) I e II. 

(E) II e III.          GABARITO: 
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19) (CESPE – Auditor – Área Geral – CGE/PI – 2015) São 
dispêndios extraorçamentários as saídas de numerários para os 
pagamentos de restos a pagar, os resgates de operações de 
crédito por antecipação de receita orçamentária e as 
transferências de dinheiro de empréstimos consignados 
efetuados pelos servidores para os bancos credores. 

 

GABARITO: 
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20) (FCC – Técnico Judiciário - Administrativa – TRT 24ª – 2011) 
As seguintes informações referentes à “Prefeitura XYZ” foram 
extraídas no final do exercício financeiro de 2010:  

Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias (R$):  

Pessoal Ativo – 10.000 

Consignações em folha de pagamento repassadas ao ente 
destinatário – 3.000 

Encargos trabalhistas (patronal) – 2.000 

Depósitos de terceiros restituídos – 5.000 

Aquisição de computadores – 4.000 
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O valor das despesas extraorçamentárias, em R$, é igual a  

  

(A) 7.000.  

(B) 12.000.  

(C) 4.000.  

(D) 5.000.  

(E) 8.000.  

 

 

GABARITO: 

 



Classificação da Despesa Orçamentária 

21) (FCC – Analista Judiciário - Administrativa – TRT 8ª – 2010) 
Determinada Entidade Pública no exercício de 2009 pagou 
despesas no valor total de R$ 2.700,00.  

Despesas Pagas Valores (R$)  

Luz e Telefone 300,00  

Restos a Pagar 350,00  

Locação de Imóveis 400,00  

Salário de Pessoal 600,00  

Devolução de Caução 250,00  

Aquisição de Veículos 800,00  

Total 2.700,00  
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Com base nos valores apresentados, as despesas orçamentárias 
e extraorçamentárias pagas no exercício de 2009 totalizam, 
respectivamente,  

  

(A) R$ 600,00 e R$ 2.100,00.  

(B) R$ 2.100,00 e R$ 600,00.  

(C) R$ 2.350,00 e R$ 350,00.  

(D) R$ 2.400,00 e R$ 300,00.  

(E) R$ 2.450,00 e R$ 250,00. 

  

GABARITO: 

 


