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1) Tratando de Receita Pública, analise as afirmativas abaixo, dando valor de V para Verdadeiro 
ou F para Falso; em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para 
baixo. 
 
(  ) Receita Orçamentária Efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não 
foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações 
correspondentes.  
(  ) Receita Orçamentária Não Efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos 
foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações 
correspondentes, como é o caso das operações de crédito.  
(  ) Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é 
mero agente depositário. Sua devolução se sujeita à autorização legislativa; portanto, integram a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos 
extraorçamentários, em geral, têm reflexos no Patrimônio Líquido da entidade. 
(  ) Receitas Orçamentárias Correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, diminuem as 
disponibilidades financeiras do Estado e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos 
nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas. 
 
(A) F, F, V, V 
(B) V, V, V, V 
(C) V, V, F, F 
(D) V, F, F, V 

  

  



 
2) Em relação ao “grupo de natureza da despesa” orçamentária, é correto afirmar: 
 
(A) A especificação “inversões financeiras” diz respeito às despesas orçamentárias com o 

pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida 
pública interna e externa, contratual ou mobiliária. 

(B) A especificação “juros e encargos da dívida” diz respeito às despesas orçamentárias com o 
pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida 
pública interna e externa, contratual ou mobiliária. 

(C) A especificação “inversões financeiras” diz respeito às despesas orçamentárias com aquisição 
de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação 
e auxílio-transporte. 

(D) A especificação “amortização da dívida” diz respeito às despesas orçamentárias com o 
pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida 
pública interna e externa, contratual ou mobiliária. 

 
3) As etapas da receita orçamentária 
 
(A) seguem a ordem cronológica dos fenômenos econômicos. 
(B) consistem no planejamento das receitas orçamentárias que constarão na proposta 

orçamentária. 
(C) dependem do comportamento da série histórica de arrecadação. 
(D) ocorrem para todos os tipos de receitas orçamentárias. 

 
4) A Lei Federal nº 4.320/64 classifica a Despesa Orçamentária por Natureza. Sobre a referida 
classificação, é possível inferir que: 
 
(A) o conjunto de informações que constitui a natureza de despesa orçamentária forma um código 

estruturado que agrega categoria econômica, origem, grupo, modalidade de aplicação e alínea. 
(B) Na classificação orçamentária por natureza o grupo de natureza da despesa pessoal e encargos 

sociais constitui-se de pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, 
auxílio-transporte e outras despesas correntes. 

(C) A despesa, assim como a receita, é classificada em três categorias econômicas que contribuem 
para a formação ou aquisição de um bem e de capital, pois são gastos de natureza operacional 
realizados. 

(D) A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial denominada modalidade 
de aplicação, a qual tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por 
órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da federação. 

 
5) É a função administrativa que consiste em medir e corrigir o desempenho a fim de assegurar 
que os objetivos organizacionais e os planos estabelecidos para alcançá-los sejam realizados. 
 
(A) Controle. 
(B) Planejamento. 
(C) Direção. 
(D) Organização. 

 
6) Não devem ser reconhecidos como receita orçamentária os recursos financeiros oriundos de: 
 
(A) Superávit Financeiro / Cancelamento de Despesas Inscritas em Restos a Receber 
(B) Superávit Financeiro / Cancelamento de Despesas Inscritas em Restos a Pagar 
(C) Superávit Financeiro / Cancelamento de Receitas Inscritas em Restos a Pagar 
(D) Déficit Financeiro / Cancelamento de Despesas Inscritas em Restos a Receber 



 
7) Com base nos conceitos de Administração Financeira, assinale a alternativa que indica o que é 
Fluxo de Caixa: 
 
(A) Relatório gerencial das movimentações do fluxo do estoque físico referentes ao ativo fixo. 
(B) Instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as 

saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período 
projetado. 

(C) Relatório financeiro proveniente de controles bancários da depreciação do capital permanente 
da empresa. 

(D) Controle das movimentações das despesas operacionais com lançamentos contábeis da 
empresa. 

 
8) O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, pública 
ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado 
período (MCASP, 2012). Os ingressos são classificados em orçamentários e extraorçamentários. 
Marque a opção em que constam apenas ingressos extraorçamentários: 
 
(A) Operações de crédito por antecipação de receita e garantias contratuais. 
(B) Cauções e juros da dívida. 
(C) Transferências de capital e operações de crédito. 
(D) Alienação de bens e emissão de moedas. 

 
9) A despesa não empenhada de um exercício financeiro já encerrado, mas paga no exercício 
corrente deve ser classificada como: 
 
(A) despesa do exercício corrente. 
(B) resto a pagar processado. 
(C) resto a pagar não processado. 
(D) despesa de exercícios anteriores. 

 
10) Com relação ao ambiente financeiro nacional, a função de autorizar o funcionamento e 
fiscalizar as instituições financeiras é do:  
 
(A) Conselho Monetário Nacional.  
(B) Comissão de Valores Mobiliários.  
(C) Banco Central. 
(D) Ministério da Fazenda. 
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