
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO

01. A  Lei  nº  4.320/64,  no  artigo  11,  classifica  a  receita  orçamentária  em  duas  categorias
econômicas: receitas correntes e receitas de capital.

02. As classificações intra-orçamentárias constituem novas categorias econômicas de receita. Por
isso, há necessidade de atualização dos códigos das naturezas de receita intra-orçamentárias.

03.  Segundo a Lei nº 4.320/64, são Receitas Correntes: as receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras.

04. No  ente  tributante,  a  transferência  de  recursos  arrecadados  deverá  ser  registrada  como
dedução de receita ou como despesa orçamentária, de acordo com a legislação em vigor.

05.  Transferências correntes são receitas correntes de órgãos,  fundos,  autarquias,  fundações,
empresas estatais dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da
seguridade social.

06. A difusão cultural é um processo seletivo, ou seja, assim como as culturas, as organizações
não  aceitam  tudo.  Caso  fosse  verdade,  as  singularidades  já  teriam  desaparecido  e  as
organizações seriam praticamente iguais.

07. De um modo geral, define como relevantes os objetivos e a autorrealização individual,  em
detrimento do comportamento e das interações pessoais e grupais, bem como da organização
informal.

08. O  orçamento  de  desempenho,  enquanto  ligado  aos  objetivos,  pode  ser  considerado  um
orçamento–programa,  visto  que  possui  uma  característica  essencial,  que  é  a  vinculação  ao
Sistema de Planejamento.

09. Com  o  orçamento-programa,  a  lei  orçamentária  deixa  de  ser  um  instrumento  de
operacionalização das ações do governo.

10. A programação de despesas no orçamento da União ocorre tendo em vista o planejamento de
curto prazo, definido no âmbito da Lei Orçamentária Anual (LOA).

GABARITO

01. C
Comentário:  A Portaria Interministerial  STN/SOF n° 338, de 26 de abril  de 2006,  estabelece,
ainda,  a necessidade de identificação das receitas correntes intra-orçamentárias e receitas de
capital intra-orçamentárias.

02. E
Comentário: As classificações intra-orçamentárias não constituem novas categorias econômicas
de receita. Essas têm a mesma função da receita original, diferenciando-se apenas pelo fato de
destinarem-se ao registro de receitas provenientes de órgãos pertencentes ao mesmo orçamento.
Por  isso,  não  há  necessidade  de  atualização  dos  códigos  das  naturezas  de  receita  intra-
orçamentárias.



03. C
Comentário:  Segundo  a  Lei  nº  4.320/64,  são  Receitas  Correntes  as  receitas  tributária,  de
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes
de  recursos  financeiros  recebidos  de  outras  pessoas  de  direito  público  ou  privado,  quando
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

04. C
Comentário: Por outro lado, no ente beneficiário ou aplicador deverá ser registrado o recebimento
dos recursos como receita tributária ou de transferência, de acordo com a legislação em vigor.

05. E
Comentário: Transferência corrente é o ingresso proveniente de outros entes/entidades, referente
a recursos pertencentes ao ente/entidade recebedora ou ao ente/entidade transferidora, efetivado
mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo
seja a aplicação em despesas correntes.

06. C
Comentário: A cultura é aprendida por ensino, interação social, e ocorre pelo fato de se pertencer
a um determinado grupo social, como a empresa. A difusão cultural é um processo adaptativo. Por
isso,  o  fato  de  existir  uma  nova  cultura  faz  ocorrerem  interpretações,  reinterpretações  e
adaptações.

07. E
Comentário:  Na realidade,  além de tomar como relevante o indivíduo,  a perspectiva humana
também valoriza o comportamento e as interações pessoais e grupais, bem como a organização
informal.

08. E
Comentário:  O  Orçamento  de  desempenho,  embora  ligado  aos  objetivos,  não  pode  ser
considerado  um  orçamento-programa,  pois  lhe  falta  justamente  a  vinculação  ao  Sistema  de
Planejamento.

09. E
Comentário:  Pelo  contrário,  com o orçamento-programa,  a  lei  orçamentária  passa  a  ser  um
instrumento de operacionalização das ações do governo.

10. E
Comentário:  A programação das despesas nos orçamentos da União ocorre tendo em vista o
planejamento de médio prazo, definido no âmbito do Plano Plurianual (PPA).


