
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Público, Princípios e Sistemas de Administração Federal, 
Administração Financeira e Orçamentária.

Julgue as questões abaixo em relação a Orçamento Público.

01. O Orçamento como um ato preventivo e autorizativo das despesas que o Estado deve realizar 
em um exercício é um instrumento da moderna administração pública. Sendo assim, o estudo do 
Orçamento pode ser considerado do ponto de vista objetivo ou subjetivo.

02. Um dos princípios do Planejamento é o da Racionalidade e Razoabilidade que reduz o número 
de alternativas apresentadas com vistas a obter compatibilidade com os recursos disponíveis.

03. O Planejamento Estratégico compreende as diretrizes e interações que relacionam o presente 
ao  futuro  da  organização  e  que  não  vão  tornar  harmônicas  as  medidas  em  direção  a  uma 
estrutura idealizada.

04. O instrumento constitucional para o planejamento estratégico é a lei do plano plurianual, que 
estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública para 
despesa de capital e outras despesas delas decorrentes.

05. Na definição do objetivo e da natureza específicos da planificação estratégica, o governo deve 
pôr  em  realce  quatro  elementos  principais,  sendo  um  deles  a  importância  da  reflexão, 
essencialmente qualitativa, no futuro a longo prazo.

06. A Lei  de Diretrizes  Orçamentárias  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.

07.  Até a entrada em vigor da Lei Complementar que regule o assunto, o projeto de LDO será 
encaminhado ao Poder Legislativo até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e 
devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da seção legislativa.

08. A LOA obedecerá à orientação da LDO e compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de 
investimentos das empresas estatais e o orçamento de seguridade social.

09. Nos termos do artigo 195 da Constituição Federal, a seguridade social será financiada por 
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do DF e dos Municípios e das seguintes contribuições 
sociais: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada; do trabalhador e dos demais 
segurados da previdência social; sobre a receita de concursos de prognósticos; e do importador.

10.  Até a  entrada  em vigor  da  Lei  Complementar  que  regule  o  assunto,  o  projeto  de  lei  do 
orçamento anual será encaminhado até 8 meses antes do encerramento do exercício financeiro e 
devolvido para sanção até o encerramento da seção legislativa.



GABARITO

01. C
Comentários: No aspecto objetivo, o Orçamento designa o ramo das Ciências das Finanças que 
estuda a Lei do Orçamento e o conjunto de normas que se refere à sua preparação, sanção 
legislativa,  execução  e  controle,  ou  seja,  considera  a  fase  jurídica  de  todas  as  etapas  do 
orçamento (preventiva, executiva e crítica).

No aspecto subjetivo constitui a faculdade adquirida pelo povo de aprovar a priori, por seus 
representantes legitimamente eleitos, os gastos que o Estado realizará durante o exercício.

02. C
Comentários:  O Planejamento  deve  ser  anterior  à  realização  das  ações  de  governo,  sendo 
entendido como um processo racional para definir objetivos, determinar os meios para alcançá-
los.

03. E
Comentários: O Planejamento Estratégico compreende as diretrizes e interações que relacionam 
o presente ao futuro da organização e vão tornar harmônicas as medidas em direção a uma 
estrutura idealizadas.

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

05. C
Comentários: Além destes elementos, temos: a concentração da análise dos fatores essenciais 
das  atividades-fins  da  administração  pública;  a  natureza  estratégica  das  decisões  a  tomar 
decisões que comprometem de modo quase irreversível  o futuro da Nação;  o predomínio  do 
processo sobre os planos que dele derivam.

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

07. E
Comentários: O encaminhamento é até 8 meses e não 4 meses.

08. C
Comentários:  O orçamento fiscal demonstrará a ação governamental dos Poderes Legislativo, 
Executivo  e  Judiciário,  seus  fundos,  órgãos  e  entidades  da  administração  direta  e  indireta, 
excluídos os investimentos das empresas e os órgãos, fundos e entidades vinculados ao sistema 
de seguridade social.

O orçamento de investimentos das empresas em que a administração pública detenha 
direta  ou indiretamente  a  maioria  do capital  social  com direito  a voto  detalhará  as  fontes de 
recursos e a programação de seus investimentos.

O orçamento de seguridade compreende as ações integradas dos poderes públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social.



09. C
Comentários:  A Constituição  Federal  estabelece,  ainda,  que  a  proposta  de  orçamento  de 
seguridade será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência 
social  e  assistência  social,  tendo  em  vista  as  metas  e  prioridades  estabelecidas  na  LDO, 
assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

10. E
Comentários:  O projeto de lei  do orçamento anual  será encaminhado até 4 meses antes do 
encerramento do exercício financeiro e não 8 meses.


