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Questão Resposta Argumentação 

30 D 

QUESTÃO 30: 
 
 
 
Conforme o gabarito preliminar, a banca examinadora informa que o gabarito preliminar da questão 30 é a alternativa C (constitui-se como 
despesa orçamentária, percorrendo todos os estágios da despesa pública). Todavia, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP, 6° edição 2015, pág. 95 e 109), o suprimento de fundos percorre apenas os 3 estágios de execução da despesa 
orçamentária, e não todos os estágios (FIXAÇÃO, empenho, liquidação e pagamento). Assim, cita-se a base legal: 
 
4.5.2 - A execução da despesa orçamentária se dá em três estágios, na forma prevista na Lei nº 4.320/1964: empenho, liquidação e 
pagamento. 
 
?4.9 - O suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para futura prestação de contas. Esse 
adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os três estágios da 
despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. Apesar disso, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, pois, no 
momento da concessão, não ocorre redução no patrimônio líquido.? 
 
 
 
Além disso, observa-se que a alternativa D (constitui-se como suprimento de fundos, ainda que não provoque diminuição no patrimônio 
líquido no enfoque patrimonial) está correta, ora já amencionado no item 4.9: 
 
?(...) Apesar disso, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, pois, no momento da concessão, não ocorre redução no 
patrimônio líquido.? 
 
 
 
Diante do exposto, solicita-se a ALTERAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR, da questão 30, para letra D, conforme os dispositivos legais. 
 



Universidade Federal do Pará 
Centro de Processos Seletivos 
Edital Nº 72/2015 - UFPA 
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
Nível de classificação: E 
Cargo: Contador 
Recursos da prova objetiva: questões específicas 
 

 
 
FONTE: 
 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público ? MCASP, 6° edição, 2015. 

30 D 

QUESTÃO Nº 30:Solicito mudança do Gabarito preliminar da Letra C para a Letra D.JustificativaO comando da questão: ?O Diretor de um 
centro de pesquisas vinculado a uma instituição pública federal de ensino superior determinou o adiantamento de valores a um servidor 
para fins de pagamentos diversos e posterior prestação de contas?. Quanto a esse adiantamento, pode-se afirmar que:Alternativa do 
Gabarito preliminar: Letra C (constitui-se como despesa orçamentária, percorrendo todos os estágios da despesa pública).Primeiramente o 
fato da alternativa C afirmar que o suprimento de fundo percorre todos os estágios da despesa torna a alternativa errada. Pois segundo 
ANGELICO (2009, p. 68) ?os estágios da despesa são: programação, licitação, empenho, liquidação, suprimento e 
pagamento?.Corroborando com isso KOHAMA (2010, p. 104) afirma que a despesa orçamentária deve, ainda, ser registrada também 
quanto ao aspecto relativo ao crédito fixado na Lei orçamentária que se constitui, na realidade, em mais uma etapa ou estágio, denominado 
fixação.Portanto, a questão não pode está correta, pois os únicos estágios da despesa orçamentária percorrido pelo suprimento de fundo 
são: empenho, liquidação e pagamento. Já a alternativa D ( constitui-se como suprimento de fundos, ainda que não provoque diminuição 
no patrimônio liquido no enfoque patrimonial).Essa alternativa está totalmente de acordo com o Manual de Contabilidade da Secretaria do 
Tesouro Nacional 6ª Edição (Portaria Conjunta STN/SOF nº 01, de 10 de dezembro de 2014; Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 
2014). 4.9. Suprimentos de Fundos (Regime de Adiantamento)?O suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de 
valores a um servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso 
ao suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. Apesar disso, não 
representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, pois, no momento da concessão, não ocorre redução no patrimônio líquido. Na 
liquidação da despesa orçamentária, ao mesmo tempo em que ocorre o registro de um passivo, há também a incorporação de um ativo, 
que representa o direito de receber um bem ou serviço, objeto do gasto a ser efetuado pelo suprido, ou a devolução do numerário 
adiantado.? (MCASP, 6ª Edição, 2015). REFERÊNCIASANGÉLICO, João. Contabilidade pública. 8ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009.KOHAMA, Helio. 
Contabilidade Pública. 11ª Ed. São Paulo Atlas, 2010.SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP). 6ª. Disponível em: www.tesouro.fazenda.gov.br. Acesso em 17/08/2015. 
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30 D 

Prezada banca. 
 
De acordo com o exposto na questão, a situação narrada configura-se suprimento de fundos e por se tratar de suprimento de fundos no 
enfoque patrimonial não provoca alteração do patrimônio líquido, já que no momento da concessão há o reconhecimento de um direito a 
receber.  
 
Dessa forma, pede-se a mudança de gabarito correto da alternativa "C" para a alternativa "D". 

31 A 

Solicito anulação da questão 31.JustificativaNo gabarito preliminar a banca considera como correta a alternativa D(credito adicional 
extraordinário).31 Conforme dispõe o artigo 44 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais que devem ser abertos por decreto do poder 
executivo e submetidos ao poder legislativo correspondente, é intitulado crédito adicional.(A) especial.(B) suplementar.(C) legislativo.(D) 
extraordinário.(E) efetivo.No entanto, ao se utilizar do termo submeter na questão o entendimento é de quer para se abrir um credito 
adicional extraordinário precisaria de autorização do legislativo o que não ocorre.Veja o significado do termo submeter no dicionário 
Michaelis:submeter sub.me.ter (lat submittere) vtd 1 Meter ou pôr debaixo de: Submeter a cerviz ao jugo. vtd 2 Tornar dependente; 
subordinar: Submeter os sentidos à razão. vtd 3 Dominar, obrigar, subjugar, vencer: Submeter os amotinadores. vpr 4 Obedecer às ordens e 
vontade de outrem; render-se: Os amotinadores submeteram-se. Submeter-se à vontade paterna. vtd 5 Reduzir à dependência ou à 
obediência: Submeter nações satélites. vtd 6 Oferecer à apreciação, ao exame: Submeteu o requerimento ao despacho do prefeito. vtd e 
vpr 7 Tornar(-se) objeto de exame ou prova: Submeteram o assunto a reiterados debates. Submeter-se a um diagnóstico de raios X. 
Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=submeter. Acesso em 
18/08/2015.Veja o que evidencia o artigo 44 da Lei 4.320/64. Art. 44. ?Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder 
Executivo, que dêles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo?.A palavra utilizada pela Lei é dá conhecimento o que leva a 
entender que o legislativo apenas tomará conhecimento do crédito não ficando o crédito dependente de liberação do legislativo já que os 
créditos extraordinários são para situações urgentes. 

31 B 

Essa questão deve ser anulada ou seu gabarito modificado para alternativa B. 
 
Os créditos adicionais suplementar e especial são autorizados por Lei e abertos por decreto também. Assim como o crédito adicional 
extraordinário. 
 
Lei 4320 
 
  Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 
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QUESTÃO 37: Solicito anulação da questão.No que concerne às despesas empenhadas diminuídas das despesas liquidadas é correto 
afirmar:Gabarito Preliminar: Letra D(corresponde a restos a pagar não processados inscrito no exercício, constante no balanço 
orçamentário.Justificativa:O fato da simples diferença entre despesa empenhada e liquidada não dá suporte o suficiente para considerar tal 
operação como um resto a pagar, pois conforme o art. 67 do decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1886, restos a pagar representa:?As 
despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.?A questão utiliza 
um enunciado que não dá suporte o suficiente ao candidato.E mesmo considerando a questão como um caso de restos a pagar teríamos 
duas alternativas corretas:A) Serão apurados na execução orçamentária; inscritos no balanço financeiro anual. D) Correspondem a restos a 
pagar não processados inscritos no exercício, constante em balanço orçamentário.Pois tanto o Balanço Orçamentário quanto o financeiro 
evidenciam o resto a pagar. Veja o que evidencia o Manual de contabilidade da STN 6ª Edição.Balanço Financeiro:Recebimentos 
Extraorçamentários (III)Inscrição de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar ProcessadosDepósitos Restituíveis e Valores 
VinculadosOutros Recebimentos Extraorçamentários ( MCASP, 6ª Edição, p.317).Balanço Orçamentário:2.3.2. Quadro da Execução de 
Restos a Pagar não Processados? Inscritos em Exercícios AnterioresCompreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos 
exercícios anteriores, exceto os relativosao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de 
validade prorrogado.? Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício AnteriorCompreende o valor de restos a pagar não processados relativos 
ao exercício imediatamente anterior que nãoforam cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. (MCASP, 6ª Edição, 
p.313).REFERÊNCIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 6ª. Disponível em: 
www.tesouro.fazenda.gov.br. Acesso em 17/08/2015. 

44 B 

O gabarito preliminar da prova objetiva adotado pela banca examinadora considerou  o conceito de procedimentos de controle (alternativa 
B) sendo "ações que visem à identificação, concomitante ou a posteriori, de erros, omissões, inadequações e intempestividade", entretanto, 
conforme o item 10 da NBC T 16.8, os Procedimentos de controle "são medidas e ações estabelecidas para prevenir ou detectar os riscos 
inerentes ou potenciais à tempestividade, à fidedignidade e à precisão da informação contábil"O texto do enunciado da questão refere-se 
aos procedimentos de detecção, conforme subitem (B) do item 10 da mesma NBC T 16.8.Considerando que a questão não tem alternativa 
correta, solicitamos a anulação da questão. 
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De acordo com a NBCT 16. 8 Controle Interno 
 
   Procedimentos de controle são medidas e ações estabelecidas para prevenir ou detectar os riscos inerentes ou potenciais à 
tempestividade, à fidedignidade e à precisão da informação contábil, classificando-se em: 
 
(a) procedimentos de prevenção ? medidas que antecedem o processamento de um ato ou um fato, para prevenir a ocorrência de 
omissões, inadequações e intempestividade da informação contábil; 
 
(b) procedimentos de detecção ? medidas que visem à identificação, concomitante ou a posteriori, de erros, omissões, inadequações e 
intempestividade da informação contábil. 
 
O gestor  de uma unidade administrativa estabeleceu que os responsáveis pelo controle interno devem realizar ações que visem à 
identificação, concomitante ou a posteriori, de erros, omissões, inadequações e intempestividade da informação contábil. Tais medidas são 
instituladas: 
 
 
 
A questão está claramente dando todo o conceito de Procedimentos de Detecção. Como não tem está ALTERNATIVA NAS RESPOSTAS. 
Solicito a ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 

 


