
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

01- (TJ/RR – Administrador – 2012 – CESPE) - Acerca do papel do Estado e da atuação do 
governo nas finanças públicas, julgue os itens a seguir.
A lei orçamentária anual deverá conter orientações sobre os seguintes aspectos relativos ao gasto 
público:  formas  de  implementação,  consoante  o  princípio  da  eficiência,  responsáveis  pela 
execução  e  estatísticas  dos  últimos gastos  desenvolvidos  por  elementos  de despesa,  com o 
objetivo de atender ao princípio do equilíbrio.

02-  (TJ/RR – Administrador – 2012 – CESPE) - Acerca do papel do Estado e da atuação do 
governo nas finanças públicas, julgue os itens a seguir.
Entre os motivos que ensejam a intervenção do Estado na economia inclui-se a existência de 
bens públicos e de externalidades.

03-  (TJ/RR – Administrador – 2012 – CESPE)  - Acerca do papel do Estado e da atuação do 
governo nas finanças públicas, julgue os itens a seguir.
As formas de intervenção do Estado voltadas a mercados incompletos incluem a intervenção na 
concessão de crédito de longo prazo direcionado ao financiamento dos investimentos do setor 
produtivo, por meio dos bancos públicos, e a realização direta de investimentos, por intermédio 
das empresas públicas.

04-  (Prof.  Walter  –  2012)  Dentro  os  instrumentos  de  intervenção  do  Estado  na  atividade 
econômica, podemos afirmar que há, no ordenamento político-orçamentário, 2 (duas) funções que 
realizam essa tarefa, a alocativa e a distributiva, sendo que a primeira exerce importância mais 
relevante que a segunda

05- (Prof. Walter – 2012) Em consonância aos princípios elencados na Lei de Responsabilidade 
Fiscal,  conclui-se  que  a  função  alocativa  orienta-se  pela  distribuição  de  renda  e  riqueza  de 
maneira isonômica.

06-  (TJ/RR – Administrador – 2012 – CESPE)  A lei orçamentária anual consiste no instrumento 
legal  de  planejamento  de  maior  alcance  temporal  e  da  mais  alta  hierarquia  no  sistema  de 
planejamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com menos de vinte mil 
habitantes.

07- (TJ/RR – Administrador – 2012 – CESPE) A classificação programática é comum a todos os 
níveis de governo, devendo ser contemplada na elaboração do orçamento.

08-  (PREVIC  –  Analista  Administrativo  –  Especialidade  Administrativa  –  2011  –  CESPE) A 
Legislação brasileira, ao admitir a existência do orçamento da seguridade social e do orçamento 
fiscal, viola o princípio da totalidade orçamentária.

09-  (Prof. Walter – 2012)  Tendo em vista a evolução do orçamento, tanto no Brasil quanto no 
exterior,  podemos  afirmar  que,  dentre  os  tipos  orçamentários,  Legislativo,  Executivo  e  Misto, 
vigora em nosso país o último, em razão do trabalho conjunto entre o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo na elaboração e aprovação.

10.(Prof.  Walter  –  2012)  O  princípio  do  orçamento  bruto  afirma  que  deve  constar,  na  Lei 
Orçamentária, todas as receitas e despesas pelos seus valores brutos, sendo vedadas deduções.



Gabarito

01. E 
Comentário: O princípio da eficiência e o do equilíbrio são elementos, assim como os demais 
princípios,  que  devem ser  observados  em todas  as  fases  do  orçamento.  O  instrumento  que 
contém orientações sobre formas de implementação é a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
“Estatísticas dos últimos gastos desenvolvidos” não é prática do orçamento-programa, que se vale 
de metas, não do que foi gasto em exercícios anteriores.

02. C 
Comentário: Se os bens são públicos, o Estado deve protegê-los, intervindo na economia caso 
seja necessário.
Externalidades  são  efeitos,  diretos  ou  indiretos,  sobre  determinados  agentes  do  sistema 
econômico, decorrentes de transações sobre as quais esses agentes não exercem controle. O 
Estado pode intervir para regular esses efeitos.

03. C 
Comentário: Um mercado incompleto  é  caracterizado  por  custos  de produção  inferiores  aos 
preços que os consumidores estão dispostos a pagar (ou seja,  o consumidor está disposto a 
pagar até o preço $100 pelo produto, mas ele custa $50).
Entretanto,  mesmo  estando  os  preços  abaixo  do  que  os  consumidores  querem  pagar,  nos 
mercados incompletos os bens ou serviços não são ofertados.
Para mudar o cenário, bancos públicos oferecem crédito de longo prazo para financiar o setor 
produtivo e as empresas públicas realizam investimentos diretos.

04. E 
Comentário: As  funções  que  são  instrumento  de  intervenção  do  Estado  na  economia  são: 
estabilizadora, distributiva e alocativa. Todas têm objetivos distintos e não apresentam importância 
diferenciada entre si.

05. E 
Comentário: A função alocativa objetiva assegurar o ajustamento necessário na apropriação de 
recursos  na  economia,  visando  à  correção  das  imperfeições  inerentes  à  própria  lógica  do 
mercado. Distribuir renda e riqueza de maneira isonômica é atributo da função distributiva.

06. E 
Comentário: Maior alcance temporal e maior hierarquia no sistema de planejamento da União 
são características do PPA.

07. E 
Comentário: O programa é mensurado e elaborado no Plano Plurianual, sendo estabelecido na 
cúpula, não em todos os níveis do governo. O programa é o elo entre o PPA e a LOA.

08. E 
Comentário: O princípio da totalidade permite a consolidação,  em um documento único,  dos 
orçamentos da seguridade social, de investimentos e o orçamento fiscal, que são integrantes da 
Lei Orçamentária Anual.

09. C 
Comentário: No Brasil, Executivo e Legislativo atuam no processo de elaboração e aprovação do 
orçamento, sendo, então, considerado um tipo “misto”.



10. C 
Comentário: É o conceito do princípio do orçamento bruto: devem constar na Lei Orçamentária 
Anual todas as receitas e despesas pelos seus valores brutos, sendo vedadas deduções.


