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25) (VUNESP – Agente de Fiscalização – TCE/SP – 2017) A 
despesa orçamentária não efetiva é aquela que, no momento de 
sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial da 
entidade. Trata-se de fato contábil 

 (A) aumentativo. 

(B) acumulativo. 

(C) compensatório. 

(D) diminutivo. 

(E) permutativo. 

 

GABARITO:  
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26) (FGV – Analista – Orçamento e Finanças – IBGE – 2016) 
Uma das classificações da despesa orçamentária refere-se ao 
impacto na situação líquida patrimonial. Por meio dessa 
classificação, a despesa que representa um fato contábil 
modificativo pode ser exemplificada por:  

(A) investimentos;  

(B) inversões financeiras;  

(C) transferências de capital;  

(D) amortização de empréstimos;  

(E) aquisição de materiais para estoque.  

GABARITO: 
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27) (VUNESP – Analista Finanças e Orçamento – CM Araras/SP – 
2015) As despesas por mutações patrimoniais não provocam 
alteração no patrimônio líquido do Estado, uma vez que possuem 
como fundamento um fato contábil permutativo, constituindo-se 
em alterações compensatórias por meio de mudanças nos 
elementos patrimoniais. Por esse fato, são consideradas também 
como despesas 

(A) de restos a pagar. 

(B) de exercícios anteriores. 

(C) de suprimento de fundos. 

(D) não efetivas. 

(E) de endividamento.       GABARITO: 
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28) (FCC - Agente de Defensoria Pública – Contador – DPE/SP – 
2013) As transferências de capital da União para os municípios 
são consideradas na União como Despesa Orçamentária 

  

(A) Efetiva, pois, no momento de sua realização, reduz a situação 
líquida patrimonial. 

(B) Não Efetiva, pois, no momento de sua realização, constitui 
fato contábil permutativo. 

(C) Não Efetiva, pois, no momento de seu pagamento, constitui 
fato contábil permutativo. 
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(D) Efetiva, pois, no momento de sua realização, não provoca 
mudança quantitativa no patrimônio público. 

(E) Não Efetiva, pois, no momento de seu pagamento, reduz a 
situação líquida patrimonial. 

 

GABARITO: 

  

 


