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Reconhecimento da Receita e Despesa 



1) (CESPE – Auditor Contas Públicas – Demais áreas – TCE/PB – 
2018) As fases da receita orçamentária e da despesa orçamentária 
em que há o reconhecimento contábil desses eventos pelas 
entidades do setor público são, respectivamente, as fases de  
  
A) recolhimento e de liquidação. 
B) arrecadação e de empenho. 
C) recolhimento e de empenho. 
D) lançamento e de liquidação. 
E) arrecadação e de pagamento. 
 
GABARITO: 
 
 

Reconhecimento da Receita e Despesa 



2) (SMA – Analista Técnico Legislativo – CM/RJ – 2014) De acordo 
com a norma legal aplicada ao orçamento público, pertencem ao 
exercício financeiro as receitas: 
  
(A) nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas 
(B) estimadas e as despesas empenhadas 
(C) nele lançadas e as despesas pagas 
(D) fixadas e as despesas processadas 
 
 
 
GABARITO: 
 
 

Reconhecimento da Receita e Despesa 



3) (FCC – Analista Judiciário - Área Administrativa - TRF 5ª Região 
– 2012) No setor público, o regime   orçamentário reconhece a 
despesa orçamentária no exercício financeiro  
 

(A) da emissão do empenho e a receita orçamentária pela 
arrecadação. 
(B) em que ocorreu seu fato gerador e a receita orçamentária pelo 
recolhimento. 
(C) em que ocorreu seu fato gerador, o mesmo ocorrendo com a 
receita orçamentária. 
(D) da liquidação e a receita orçamentária pela arrecadação. 
(E) do pagamento e a receita orçamentária pelo fato gerador. 
 

GABARITO: 
 
 

Reconhecimento da Receita e Despesa 



4) (FCC – Analista Judiciário - Administrativa – TRT 24ª – 2011) O 
regime orçamentário aplicado ao reconhecimento da receita é o  
  
(A) financeiro.  
(B) misto.  
(C) de competência.  
(D) patrimonial.  
(E) de caixa.  
 
 
 
GABARITO: 
 
 

Reconhecimento da Receita e Despesa 



5) (CESPE – Auditor Controle Interno – Campo: Geral – CGM/JP – 
2018) O reconhecimento da receita no regime contábil 
orçamentário ocorre no momento de sua arrecadação, em 
obediência ao regime de competência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
 

Reconhecimento da Receita e Despesa 



6) (FGV – Especialista Legislativo – Qualquer Nível Superior – ALERJ 
– 2017) A despesa orçamentária é executada em estágios que 
representam atos e fatos administrativos e geram registros 
contábeis para fins de controle. O estágio da despesa orçamentária 
em que, por definição, se considera ocorrido o fato gerador é:  
 

(A) empenho;  
(B) lançamento;  
(C) licitação;  
(D) liquidação;  
(E) programação.  
 
GABARITO: 
 
 

Reconhecimento da Receita e Despesa 



7) (FGV – Analista Censitário – Ciências Contábeis – IBGE – 2017) 
A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes 
públicos para o funcionamento e a manutenção dos serviços 
públicos prestados à sociedade. Um dos elementos associados ao 
reconhecimento de uma despesa pela ocorrência do fato gerador é: 
 

(A) a emissão da nota de empenho; 
(B) a obtenção da fonte de recurso para a despesa; 
(C) a homologação do resultado do processo licitatório; 
(D) o ato de autorização pelo ordenador de despesa; 
(E) o registro de uma variação patrimonial diminutiva. 
 
GABARITO: 
 
 

Reconhecimento da Receita e Despesa 



8) (CESPE – Auditor Controle Interno – Campo: Geral – CGM/JP – 
2018) No regime contábil patrimonial, as receitas dos entes 
públicos obedecem ao regime de competência, devendo ser 
registradas como variações patrimoniais ativas ou aumentativas.  
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
 

Reconhecimento da Receita e Despesa 


