
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

01. O município de Walterlândia apurou, dentro de Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, a diferença entra as receitas primárias e o somatório das despesas primárias. 
Essa diferença denomina-se
a) receita corrente líquida.
b) risco da dívida.
c) reserva de contigência.
d) resultado primário.
e) inversão financeira.

02. (Analista do MPE-RN – Administração – FCC/2012) A proposta orçamentária, nos termos da 
Lei Federal nº 4.320/1964, será encaminhada ao Poder Legislativo
a) pelo sistema de Controle Interno do Poder Executivo até quatro meses antes do encerramento 
do exercício financeiro.
b) pelo Órgão de Assessoramento e Planejamento Orçamentário do Poder Executivo até quatro 
meses antes do encerramento do exercício financeiro.
c) pelo Poder Executivo, nos prazos estabelecidos na respectiva Constituição ou na Lei Orgânica 
do Município.
d) por qualquer um dos Poderes nos prazos estabelecidos no âmbito de cada ente da federação.
e) pela Administração Direta compreendendo demais órgãos da administração, até quatro meses 
antes do encerramento do exercício financeiro.

03. Fazem parte da Lei Orçamentária Anual:
I - Orçamento fiscal.
II - Anexo de Riscos Fiscais.
III - Orçamento da Seguridade Social.
IV - Orçamento de investimentos.
V - Formas de limitação de empenho.

Estão corretas
a) I e V.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) II e V.
e) III e IV.

04. (Analista do MPE-RN – Administração – FCC/2012) Determinado Órgão Público adquiriu um 
imóvel para instalação do gabinete do secretário estadual da fazenda. Após vinte anos de uso o 
imóvel  foi  vendido  com autorização  legislativa.  Em relação  à  classificação  orçamentária,  nos 
termos da Lei Federal nº 4.320/1964, a receita é
a) corrente.
b) de Investimento.
c) independente da Execução Orçamentária.
d) patrimonial.
e) de capital

05. No ano de 2003, uma grande chuva destruiu casas e fez vítimas no município de Walterlândia. 
Para amenizar as dificuldades e resguardar vidas, foram necessárias despesas que, pela natureza 
do fato, eram inesperadas. Esse ajuste na Lei Orçamentária Anual, chamado de crédito adicional, 
pode ser classificado como



a) crédito especial.
b) crédito suplementar.
c) crédito de gestão
d) operação retificadora
e) crédito extraordinário.

GABARITO

01. D
Comentário:  A diferença  entre  as  receitas  primárias  e  as  despesas  primárias  é  o  resultado 
primário, que está no Anexo de Metas Fiscais da LDO.
Alternativa correta é a letra “D”.

02. C
Comentário: A Lei 4.320/1964, em seu artigo 22, caput, afirma: “A proposta orçamentária que o 
Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, nos prazos estabelecidos nas Constituições e 
nas Leis Orgânicas dos Municípios:”
Nem  o  Sistema  de  Controle  Interno,  nem  o  Órgão  de  Assessoramento  e  Planejamento 
Orçamentário do Poder Executivo encaminham propostas. Quem encaminha é apenas o Poder 
Executivo.

03. C
Comentário: Fazem parte da Lei Orçamentária Anual (LOA) o orçamento fiscal, o orçamento da 
seguridade social e orçamento de investimentos. Anexo de Riscos Fiscais e formas de limitação 
de empenho fazem parte da LDO.

04. E
Comentário:  Receitas correntes são as provenientes das receitas tributárias, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, etc.
As receitas de capital  são provenientes, dentre outros,  da conversão, em espécie,  de bens e 
direitos.

05. E
Comentário:  Os  créditos  para  desastres  ou  causas  inesperadas  e  urgentes  é  o  crédito 
extraordinário, que, dada sua imprevisibilidade, não consta na LOA.


