
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO

01. O instrumento constitucional para o planejamento estratégico é a lei do(a) ____________, que 
estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública para 
despesa de capital e outras despesas delas decorrentes.
a) Orçamento
b) Diretriz Orçamentária
c) Plano Plurianual
d) Plano Estratégico
e) Plano Institucional

02. É a  Lei que compreende as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas 
correntes para o exercício financeiro subsequente e terá como objetivos fundamentais orientar a 
elaboração da lei orçamentária anual, bem como sua execução; dispor sobre as alterações na 
legislação tributária; e estabelecer a política de aplicação das agências oficiais de fomento.
a) Lei do Orçamento 
b) Lei do Plano Plurianual
c) Lei das Diretrizes Básicas
d) Lei de Diretrizes Orçamentárias
e) nenhuma delas

03. É o princípio orçamentário que estabelece que os orçamentos devem estar integrados num só 
ato político do Poder Legislativo, sempre com o objetivo maior de satisfazer às necessidades 
coletivas.
a) Unidade
b) Universalidade
c) Razoabilidade
d) Publicidade
e) Anualidade

04.  A aplicação do Princípio Orçamentário da _________ estabelece que o orçamento deve ter 
vigência limitada a um período anual.
a) Unidade
b) Anualidade
c) Razoabilidade
d) Publicidade
e) Universalidade

05. A aplicação do Princípio Orçamentário da ________ estabelece que o orçamento deve ter 
vigência limitada a um período anual.
a) Universalidade
b) Unicidade
c) Razoabilidade
d) Equilíbrio Financeiro
e) Anualidade

06. A/O ______ é um dos estágios ou etapas da receita orçamentária que indica expectativa da 
receita  por  parte  da  Fazenda  Pública  e  configura  o  que  se  pretende  arrecadar  no  exercício 
financeiro com o objetivo de custear os serviços públicos programados para o mesmo período.
a) Orçamento
b) Previsão



c) Gasto
d) Receita
e) Despesa

GABARITO

01. C
Comentários: Além destas diretrizes, existem as referentes às referentes aos objetivos e metas 
da administração pública para programas de duração continuada.

02. D
Comentários:  A  LDO  compreende  as  metas  e  prioridades  da  administração,  incluindo  as 
despesas de capital e não as correntes.

03. A
Comentários: O Princípio da Unidade estabelece que todas as receitas e despesas devem estar 
contidas numa só lei orçamentária.

04. B
Comentários: A regra da anualidade do orçamento tem fundamentos econômicos e institucionais. 
No primeiro fundamento, existem motivos práticos, pois teria difícil formular previsões de gastos 
para períodos superiores a um ano. 

Na  razão  institucional  que  fundamenta  a  regra  da  anualidade  consiste  em  que  a 
prerrogativa de controle prévio e subsequente por parte do Poder Legislativo deve ser realizada 
do  modo  mais  frequente  possível;  não  fosse  o  princípio  da  anualidade,  o  Congresso  ficaria 
impedido de exercer um controle mais eficaz.

05. E
Comentários: A regra da anualidade do orçamento tem fundamentos econômicos e institucionais. 
No primeiro fundamento, existem motivos práticos, pois teria difícil formular previsões de gastos 
para períodos superiores a um ano. 

Na  razão  institucional  que  fundamenta  a  regra  da  anualidade  consiste  em  que  a 
prerrogativa de controle prévio e subsequente por parte do Poder Legislativo deve ser realizada 
do  modo  mais  frequente  possível;  não  fosse  o  princípio  da  anualidade,  o  Congresso  ficaria 
impedido de exercer um controle mais eficaz.

06. B
Comentários: Para cumprir este estágio, a administração fiscal deve atender às seguintes fases: 
organização das estimativas que servirão de base às parcelas indicadas na proposta orçamentária 
e conversão da proposta em orçamento público (ato legislativo).


