
NOÇÕES CONTABILIDADE PÚBLICA

01.  O  Planejamento  __________  compreende  as  diretrizes  e  interações  que  relacionam  o 
presente ao futuro da organização e que vão tornar harmônicas as medidas em direção a uma 
estrutura idealizada.
a) tático
b) estratégico
c) organizacional
d) de produção
e) ornamental

02.  O  instrumento  constitucional  para  o  planejamento  estratégico  é  a/o  _________,  que 
estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública para 
despesa de capital e outras despesas delas decorrentes.
a) PPA
b) LOA
c) LO
d) Orçamento
e) LDO

03. Na definição do objetivo e da natureza específicos da planificação _______, o governo deve 
pôr  em  realce  quatro  elementos  principais,  sendo  um  deles  a  importância  da  reflexão, 
essencialmente qualitativa, no futuro a longo prazo.
a) tático
b) estratégico
c) organizacional
d) de produção
e) ornamental

04. A ________ 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) PPA
b) LOA
c) LO
d) Orçamento
e) LDO

05. Até a entrada em vigor da Lei Complementar que regule o assunto, o projeto de LDO será 
encaminhado  ao  Poder  Legislativo  até  _____  meses  antes  do  encerramento  do  exercício 
financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da seção legislativa.
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9



GABARITO

01. B
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.

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

03. B
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.

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

05. D
Comentários: O encaminhamento é até 8 meses.


