
NOÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO

01. Assinale a assertativa correta, quanto a classificação da receita pública: 
a) Alienação de bens inservíveis, cauções em dinheiro e operações de crédito  são considerados
receitas extra-orçamentárias.
b) O regime de contabilização é o chamado regime de competência.
c) As receitas patrimoniais e de contribuições são consideradas receitas correntes.
d) É com a  arrecadação que ocorre a entrega dos recursos ao caixa único do Tesouro Nacional.

02. Assinale a assertativa correta, quanto a classificação da receita pública:
a) O tributo é considerado uma receita originária, arrecadadas pelas entidades de direito público.
b) A Receita Extra-orçamentária é considerada, assim, por que se incorpora definitivamente ao
patrimônio público.
c) As operações de crédito por antecipação de receita são consideradas receitas orçamentárias.
d) Uma das características da receita extra-orçamentária é o seu caráter temporário.  E a não
dependência de autorização legislativa.

03. Dentre as opções abaixo, todas encontram-se corretas, exceto:
a) A receita orçamentária se divide em dois grupos: correntes e de capital.
b) Lançamento é o ato que o Poder Público, após  ter  efetivada toda a sua previsão,  identifica  o
contribuinte,  para  que  ocorra  a  arrecadação e futuro recolhimento aos cofres públicos. podendo
ocorrer, também, de forma indireta,  ou por declaração. 
c) A amortização de empréstimos,  alienação de bens, a receita patrimonial  e de serviços são
consideradas receitas de capital.
d) O regime utilizado na contabilização da Administração Público é considerado regime misto, ou
seja, caixa para receitas e de competência para as despesas.

04. Constituem , efetivamente as chamadas despesas orçamentárias:
a) Consignações, cauções e fianças em dinheiro.
b) Consignações, receitas de serviços e patrimoniais.
c) Receita de operação de crédito, de serviços e tributárias.
d) Recebimento de cauções em dinheiro, tributárias e patrimoniais.

05. As Receitas Orçamentárias Públicas por fontes, são classificadas em correntes e de capital,
correlacione a primeira coluna com  a  segunda  e  assinale  a  seqüência  correta, de cima para
baixo.

1 – Receitas correntes.
2 – Receitas capital.

(  ) Receitas de operações de crédito.
(  ) Receitas de serviços.
(  ) Receitas de operações de crédito por antecipação de receita.
(  ) Receitas patrimoniais
(  ) Cauções e fianças em dinheiro.

a) 2,  1,  - , 1,  -
b) 1,  -,  2,  1,  1
c) 2,  2, -,   -,   1
d) 1,  2, -,   1,  -



06. Assinale a alternativa correta.
I  -  Define-se  receitas  correntes  como  os  ingressos,  mediante  a  constituição  de  dívidas,
amortização de empréstimos ou financiamentos.
II - Receitas de Capital são os ingressos, mediante a constituição de dívidas, amortização de
empréstimos ou financiamentos.
III - O recebimento de amortizações de empréstimos são considerados receitas correntes.
IV - Cauções em dinheiro são consideradas receitas extra-orçamentárias.

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

07. Cronologicamente, os estágios da receita devem ser assim apresentados:
a) Previsão arrecadação, lançamento e recolhimento.
b) Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.
c) Previsão, recolhimento, arrecadação e lançamento.
d) Previsão, lançamento, recolhimento e arrecadação.

08. No primeiro estágio da receita orçamentária ocorre:
a) A entrega da obra, dos bens ou serviços.
b) O despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.
c) A estimativa do que se espera arrecadar, durante o exercício.
d) A verificação pela autoridade competente da procedência do crédito fiscal.

09. Assinale a alternativa que completa as lacunas da sentença abaixo.
“No orçamento Geral da União, as despesas são _____  e as receitas são ____.
a) Previstas / fixadas.
b) Complementadas / previstas.
c) Fixadas / previstas.
d) Fixadas / complementadas.

10. No segundo estágio da receita orçamentária ocorre:
a) a entrega da obra, dos bens ou serviços.
b) O despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.
c) A estimativa do que se espera arrecadar, durante o exercício.
d) O lançamento contábil da receita.



GABARITO

01. C
Comentário:  Receitas Correntes =  o Art. 11 em seu parágrafo 1º da Lei nº 4.320/1964 define
como: “ 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 destinados a atender despesas classificáveis em Despesas correntes
“. Este tipo de receita acrescentam-se ao patrimônio público, sem a necessidade de ocorrer uma
mutação patrimonial.  
Receitas de Capital = o Art. 11 em seu parágrafo 2º estabelece que “ são as provenientes da
realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie,
de  bens  e  direitos;  os  recursos  recebidos  de  outras  pessoas  de  direito  público  ou  privado,
destinados a atender despesas classificáveis em despesas de Capital e, ainda, o Superávit do
Orçamento Corrente”.  Este tipo de receita é compensatória, não auferindo um acréscimo real ao
patrimônio público, ocorrendo, obrigatoriamente, uma mutação patrimonial.

02. D
Comentário: Receita Extra-Orçamentária o simples conceito deste tipo de receita, de ser apenas
aquela que não está prevista no orçamento, não é muito adequado, pois em sentido “strito sensu”
tem as seguintes características:  não se incorporam ao patrimônio  público,  possuindo caráter
temporário, constituindo-se em  obrigações para os seus Órgãos e Entidades Públicas e o seu
pagamento  não  está  sujeito  à  autorização  legislativa.  Ex.:  depósito  em  caução,  fianças,
consignações  em  folha  de  pagamento  em  favor  de  terceiros,  operações  de  crédito  por
antecipação de receitas e outras.  

03. C
Comentário:  Receitas  de  Capital  =  o  Art.  11  em seu parágrafo  2º  estabelece  que  “  são  as
provenientes  da  realização  de  recursos  financeiros  oriundos  de  constituição  de  dívidas;  da
conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de Capital e, ainda,
o Superávit do Orçamento Corrente”.  Este tipo de receita é compensatória, não auferindo um
acréscimo real ao patrimônio público, ocorrendo, obrigatoriamente, uma mutação patrimonial.

04. C
Comentário:  Receita  Orçamentária  =  Doutrinariamente,  costuma-se  classificar  a  receita
orçamentária, simplesmente, como: “aquela prevista no orçamento, dependente de autorização
legislativa “. Já o Manual Técnico do Orçamento Público Federal MTO de 2009 a classifica como “
entradas de recursos que o Estado utiliza para financiar seus gastos, transitando pelo Patrimônio
do Poder Público”.  Dividindo-se em ( Correntes e de Capital ). Cabendo, aqui ressaltar que a
receita orçamentária não pode ser passível de devolução posterior. 
Receita Extra-Orçamentária =  Não podemos ter o simples conceito deste tipo de receita, de ser
apenas aquela que não está prevista no orçamento, pois não se incorporam ao patrimônio público,
possuindo caráter temporário, constituindo-se em  obrigações para os seus Órgãos e Entidades
Públicas e o seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa. Ex.: depósito em caução,
fianças, consignações em folha de pagamento em favor de terceiros, operações de crédito por
antecipação de receitas e outras.

05. A
Comentário: Classificações das Receitas, de acordo com o art. 11, parágrafo 4º da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964:
I – Receitas Correntes:



Receitas  Tributárias,  Receitas  de  Contribuições,  Receita  Patrimonial,   Receita  Agropecuária,
Receita Industrial, Receitas de Serviços, Transferências Correntes – Outras Receitas Correntes .
II – Receitas de Capital
Operações  de  Crédito  –  Alienação  de  Bens  –  Amortização  de  Empréstimos  concedidos  –
Transferências de Capital – Outras Receitas de Capital.
Será, ainda considerada receita de capital o superávit do orçamento corrente, segundo disposição
da Lei  nº  4.320/1964,  embora não constituía  item da receita  orçamentária  (  arts.  11  em seu
parágrafos 2º e 3º, da Lei nº 4.320/1964).

06. C
Comentário:  Receitas  Correntes  =   Para  efetivação  desta  receita,  não  ocorre  sacrifício  na
diminiuição de ativo ou aumento de passivo público.  
- Receitas de Capital = Este tipo de receita é compensatória, necessitando de diminuição do ativo
ou aumento do passivo público para sua efetivação.
– Receita Orçamentária = “. O Manual Técnico do Orçamento Público Federal MTO de 2009 a
classifica como “ entradas de recursos que o Estado utiliza para financiar seus gastos, transitando
pelo Patrimônio do Poder Público”. Cabendo, aqui ressaltar que a receita orçamentária não pode
ser passível de devolução posterior. 
– Receita Extra-Orçamentária =  Não se incorporam ao patrimônio público,  possuindo caráter
temporário, constituindo-se em  obrigações para os seus Órgãos e Entidades Públicas e o seu
pagamento não está sujeito à autorização legislativa. 

07. B
Comentário: Os estágios da receita pública, assim, elencados pelas normas legais e doutrinarias
são: Previsão, Lançamento, arrecadação e recolhimento.

08. C
Comentário:  Previsão  =  Em  decorrência  ao  arts.  22  e  30  da  Lei  nº  4.30/1964,  a  proposta
orçamentária enviada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, conterá tabelas explicativas, das
quais, além das estimativas da receita, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação
a arrecadação nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta, tendo
por base as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de
cada  fonte  de  receita.   Originando,  assim,  o  estudo  para  a  propositura  do  projeto  de  Lei
Orçamentária descrita.

09. C
Comentário:  Conforme  o  tipo  do  orçamento  público  no  Brasil,  adota-se  o  regime  misto,
confrontando-se  a  previsão  das  receitas  com  as  fixação  das  despesas  públicas  para  sua
execução financeira no exercício subseqüente.

10. D
Comentário: Lançamento = é o ato que o Poder Público, após ter  efetivada toda a sua previsão,
emiti  lançamentos  administrativos,  identificando  de  forma  direta  o  contribuinte  sem  a  sua
intervenção (de forma unilateral); podendo ocorrer, também, de forma indireta, ou declaratória. 


