
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direito Financeiro p/ TCM-RJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade financeira do Estado. Fontes 
do Direito Financeiro. 

Orçamento Público: conceitos 
 

 

 

 

 

 

Professor 

Vinícius Nascimento 
 

 

 

 

www.ricardoalexandre.com.br 

 

Auditor de Controle Externo 

Aula demonstrativa 

PD
F 

PD
F 

VÍDE

O 

www.ricardoalexandre.com.br
http://www.ricardoalexandre.com.br


Direito Financeiro p/ TCM-RJ 
Curso Regular 
Aula demonstrativa | Atividade financeira do Estado. Fontes do Direito Financeiro. 
Orçamento Público: conceitos 
Prof. Vinícius Nascimento 
 

Página 2 de 100 | www.ricardoalexandre.com.br 

Olá meus amigos e amigas desse imenso Brasil!! É uma imensa alegria estar 

iniciando nosso curso de Direito Financeiro para o cargo de Auditor de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro aqui no Portal 

Ricardo Alexandre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso é protegido por direitos autorais (copyright), nos 

termos da Lei 9.610/98, que altera, atualiza e consolida a 

legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. 

 

 

Caso você queira estudar pelo material impresso, você pode 

optar pela impressão em preto e branco, assim não o material 

estará impresso, irá economizar tinta com a impressão e 

poderá aproveitar da melhor maneira o nosso curso! 
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Vou começar com minha apresentação! 

Sou o Prof. Vinícius Nascimento, natural de Brasília, mas residindo em 

Recife, no lindo estado de Pernambuco! Sou formado em Gestão Pública, pós-

graduando em Contabilidade Pública e também em Planejamento e Orçamento 

Governamental, atualmente finalizando minha graduação em Ciências 

Contábeis. 

Minha experiência como concurseiro iniciou em 2005, quando fui aprovado 

para um emprego público na CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do 

Distrito Federal.  

EM 2006, quando estava estudando para Técnico Administrativo da ANEEL 

– Agência Nacional de Energia Elétrica – vi uma propaganda do concurso da 

Escola de Sargentos das Armas. Não pensei duas vezes e fiz minha inscrição. 

Fui aprovado e fui iniciar o Curso de Formação de Sargentos em Campo Grande 

– Mato Grosso do Sul, sendo que, ao final do curso, fui classificado na cidade de 

Jaguarão – Rio Grande do Sul – na fronteira com o Uruguai.  

No final de 2011, fui transferido para Boa Vista, no estado de Roraima. Logo 

no início de 2012 fiz a prova para Técnico Judiciário – Área Administrativa do 

TRT 11ª Região, o qual fui aprovado em 54º lugar.  

No mesmo ano, fiz o concurso para Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça 

de Roraima, ficando classificado. Em 2013, fui aprovado em 37º lugar para 

Técnico Administrativo do Ministério Público da União.  

No final de 2013 saíram 2 editais: Agente Administrativo da Polícia Federal 

e Assistente em Administração da Universidade Federal de Roraima. Com esforço 

e dedicação, fui aprovado nos dois: (5º lugar para Agente Administrativo e 37º 

para a UFRR). Em junho de 2014 fui nomeado para a UFRR e dois meses depois 

para a Polícia Federal.  

Em 2015 saiu o edital para Gestor Público do Instituto Federal de Roraima. 

Resolvi fazer a prova e fui aprovado em 1º lugar, porém optei por não assumir, 

pois, a lotação iria prejudicar meus projetos, afinal já estava ministrando aulas 

presenciais e on-line. Nesse mesmo ano entrei para o curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal de Roraima, em primeiro lugar. 

Em 2016 saiu o edital para Contador da Universidade Federal de Roraima, 

fiz a prova e fui aprovado em primeiro lugar, mas não assumi pois, estava no 4º 

semestre da faculdade. 
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Em 2017 fiz a prova de Analista Judiciário – Área Administrativa do Tribunal 

Regional do Trabalho da 11ª Região e fiquei classificado em 42º lugar. 

Estou contando as vitórias, mas também foram muitas reprovações, entre 

elas Senado, TCU e TCE/PE. Estou contando isso para vocês simplesmente para 

dizer que sei exatamente o que vocês estão passando nessa etapa. Vitórias e 

derrotas fazem parte!! O que importa é como você reage diante das derrotas: 

desistir ou aprender com os erros? Garanto que a segunda hipótese é a mais 

correta, afinal, só não passa quem desiste!! 

Como professor, iniciei em aulas presenciais nas cidades de Boa Vista e 

Manaus. Entrei para o quadro de professores do Tec Concursos, renomado site 

de questões comentadas, além disso trabalhei em diversos sites de cursos on 

line nas disciplinas de Administração Financeira e Orçamentária, Administração 

Geral e Pública e Contabilidade Geral e Pública, tais como Estratégia Concursos 

e Eu Vou Passar. 

É essa experiência que quero compartilhar com você, afinal, seremos 

parceiros nessa caminhada!!! 

Como será nosso curso? 

O curso é desenvolvido em formato de livro eletrônico (PDF). Esse modelo 

de curso é bastante prático, afinal você poderá levar seu livro em qualquer 

suporte que aceite arquivos em PDF. 

Todo o conteúdo do curso é desenvolvido em aulas. Em cada aula serão 

abordados os tópicos descritos no cronograma que está logo abaixo. Nessas 

aulas, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo em uma linguagem bastante leve, 

justamente para facilitar o estudo.  

Além da parte teórica, durante as aulas teremos questões que vão servir 

para que você possa fixar o conteúdo recém estudado, bem como entender como 

pode ser cobrado isso em provas.  

Ao final da parte teórica, você poderá resolver uma lista de exercícios de 

concursos anteriores, como forma de avaliar seus conhecimentos e verificar seu 

rendimento nos estudos. Após a lista de exercícios e o gabarito dessa lista, vou 

comentar todas as questões apresentadas para que você possa aprofundar seu 

estudo e identificar eventuais erros na resolução de suas questões. Em nosso 

curso regular, iremos utilizar questões das principais bancas de concursos e 

questões mais recentes possíveis, incluindo questões de 2018. 
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Dessa forma, você vai poder, em um único material, ter todo o conteúdo 

exigido em concurso, poder realizar muitas questões com gabarito e ainda 

conferir os comentários do professor. 

Pense no custo benefício desse tipo de material!? Eu utilizo 5 livros para 

elaborar esse material como referência bibliográfica. Além dos livros, utilizo as 

publicações oficiais dos sítios governamentais como manuais, portarias, 

glossários entre outros. Você também tem acesso a questões comentadas e 

separadas por tópicos. 

Somente em livros, você iria ter um gasto em torno de R$ 750,00 (estou 

utilizando o valor médio de R$ 150,00 por publicação). A assinatura de um site 

de questões em torno de R$ 30,00 mensais. Portanto o benefício é muito bom. 

Além de todo esse conteúdo, você também poderá enviar suas dúvidas pela 

área do aluno no portal e, uma vez por mês, teremos uma webconferência 

agendada previamente com vocês para que possamos tirar dúvidas em tempo 

real. Realmente são muitas vantagens em um único curso. 

O último concurso para o cargo foi em 2010, portanto tem bastante. Vamos 

adotar como base o edital de Técnico de Controle Externo, concurso ocorrido em 

2016. Apesar do cargo ser de Técnico, o assunto cobrado no edital foi bastante 

amplo e extenso, sendo uma excelente referência para nosso estudo. 

Além disso, vamos utilizar questões das principais bancas do país (CESPE, 

FCC, FGV e ESAF) para estudar as diferentes formas de como o conteúdo poderá 

ser cobrado em prova. Dessa forma, você não será prejudicado em nada, afinal, 

estará estudando com um grande volume de questões e poderá entender 

diferentes formas de cobrança da matéria. 

Voltando ao planejamento do curso e, pensando em ser o mais didático e 

objetivo possível, esse curso vai seguir o seguinte cronograma: 
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AULA CONTEÚDO DATA 

Aula 0 

(demonstrativa) 

Atividade financeira do Estado, fontes do 
direito financeira e o orçamento Público: 

conceitos, tipos, espécies e funções. 

29/05 

Aula 1 Instrumentos de planejamento e 

orçamento: PPA – LDO – LOA 
09/06 

Aula 2 Princípios orçamentários. 19/06 

Aula 3 Receita Pública: conceito e 

classificações.  
29/06 

Aula 4 Dívida Ativa 09/07 

Aula 5 Despesa Pública: conceitos e 
classificações (Parte I) 

19/07 

Aula 6 Despesa Pública: conceitos e 

classificações (Parte II) 
29/07 

Aula 7 Estágios da Receita e Despesa 09/08 

Aula 8 Restos a pagar, Despesas de Exercícios 

anteriores 
19/08 

Aula 9 
Ciclo Orçamentário (Parte I): 
Elaboração, discussão, votação e 

aprovação do orçamento. 

29/08 

Aula 10 Ciclo Orçamentário (Parte II): Execução, 
controle e avaliação do orçamento. 

09/09 

Aula 11 Lei de Responsabilidade Fiscal – Parte I 19/09 

Aula 12 Lei de Responsabilidade Fiscal – Parte II 29/09 

Aula 13 Lei de Responsabilidade Fiscal – Parte III 09/10 

Aula 14 Lei de Responsabilidade Fiscal – Parte IV 19/10 

Aula 15 Precatórios 29/10 

Aula 16 Orçamento na Constituição do estado 

Rio de Janeiro 
09/11 

Aula 17 Orçamento na Lei Orgânica do município 
Rio 

19/11 
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Qualquer alteração que ocorra em nosso planejamento, você será 

informado no espaço do aluno, ok? 

 

Agora gostaria de conversar com você sobre um assunto bastante delicado: 

rateios ilegais!! 

Estamos vivendo um momento muito ímpar em nosso país. Diversos 

políticos estão sendo investigados, processados, julgados e condenados e 

virtude da corrupção. Esse termo está bastante em voga na sociedade. 

A honestidade dever ser algo normal em nosso cotidiano. Infelizmente, é 

vista como virtude e não como algo essencial. Eu utilizo diversos livros que 

custaram uma boa quantia em dinheiro; utilizo meus horários em finais de 

semana e feriados para poder elaborar esse curso, deixando, muitas vezes, o 

lazer em segundo plano; foram anos e anos de estudo para que possa escrever 

esse material para vocês.  

O que estou querendo dizer é: se você não adquiriu esse curso diretamente 

no Portal Ricardo Alexandre, você não está contribuindo para um país mais livre, 

justo e solidário, ou mesmo para o desenvolvimento nacional.  

A produção e comercialização desse livro eletrônico possui um custo 

bastante alto. São impostos a serem pagos (impostos que são utilizados pelo 

Governo para a prestação de serviços públicos), diversos colaboradores que 

recebem sua remuneração em virtude da comercialização desse curso e a renda 

do seu professor também. 

A aquisição através de rateio ilegal prejudica o curso, prejudica o seu 

professor e prejudica todos os que estão envolvidos no trabalho do Portal. Pense 

bem e me ajude a construir um Brasil melhor e adquira o curso honestamente. 

Chega de papo e vamos firmes para nossa aula demonstrativa!!! 

 

 

 

ATENÇÃO 
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1 Atividade Financeira do Estado 

A Constituição Federal, especificamente em seu art. 3º, estabelece diversos 

objetivos fundamentais para a República Federativa do Brasil:  

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

A satisfação da necessidade coletiva é o real objetivo do Estado. Diversos 

são as ações governamentais demandadas pela sociedade através dos chamados 

serviços públicos. Alguns desses serviços sequer são oferecidos pela iniciativa 

privada, seja pela sua natureza exclusivamente pública ou mesmo por não haver 

interesse do setor privado em explorar tal atividade. 

Porém, para que consiga atingir esses objetivos e prestar tais serviços 

públicos, o Estado necessita de recursos financeiros, não é verdade? Sendo o 

Brasil um estado democrático de direito, sua atuação deve estar delimitada no 

que prescreve lei e não pode ser exercida de forma arbitrária. Nesse sentido, 

surge o Direito Financeiro. 

O Direito Financeiro consiste no ramo da ciência jurídica que regula a 

chamada atividade financeira do estado, que consiste na captação de receita, 

realização da despesa pública e criação do crédito público.  

A atividade financeira do estado possui uma relação bastante próxima com 

a chamada finanças públicas, porém, diferentemente do que ocorre com o 

Direito Financeiro, o estudo das finanças públicas não tem caráter normativo, 

mas apresenta como objetivo a análise econômica e o estudo dos possíveis 

impactos da atividade financeira do Estado.  

Diversos são os instrumentos legais regulam essa atividade. Conforme 

determina a Constituição Federal, a legislação sobre o direito financeiro e o 

orçamento público é de competência concorrente entre a União, Estados e 

Distrito Federal, bem como cabe aos Municípios suplementar tal legislação: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
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II - orçamento; 

(...) 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I – legislar sobre assuntos de interesse local; 

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

Como podemos perceber, qualquer ente federativo pode legislar sobre 

Direito Financeiro, mas onde entra o orçamento público? 

Muito bem, o estudo do orçamento público está inserido dentro do Direito 

Financeiro. Enquanto esse apresenta os aspectos jurídicos e legais da atividade 

financeira do estado, o orçamento público é o instrumento que operacionaliza 

toda essa atividade. 

Muitos são os conceitos de orçamento público, mas vamos focar nos 

conceitos mais cobrados pelas bancas de concursos públicos. 

De acordo com Aliomar Baleeiro, o orçamento consiste em que o Poder 

Executivo faz a previsão de receita e fixa as despesas por um certo período de 

tempo e o Poder Legislativo autoriza a execução dessas despesas. 

Já para James Giacomoni, professor da Universidade de Brasília e um dos 

autores preferidos do CESPE, orçamento consiste em um instrumento, de curto 

prazo, que operacionaliza os programas setoriais e regionais de médio prazo. 

De forma simples, podemos afirmar que o orçamento é um instrumento o 

qual consta a previsão da receita e as despesas a serem executadas por um 

período de tempo que, atendendo a um planejamento de médio longo prazo, 

busca atender as demandas sociais e proporcionar o desenvolvimento social e 

econômico. 

 Agora que sabemos o que é o Direito Financeiro e o conhecemos o 

orçamento públicos vamos partir para o estudo do tema da nossa aula que são 

os instrumentos de planejamento e orçamento. 
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2 Normas gerais de Direito Financeiro 

A Constituição Federal de 1988 determina que uma lei complementar 

estabelecerá as normas gerais de finanças públicas. Vamos ver o art. 163: 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:  

I - finanças públicas; 

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 

entidades controladas pelo Poder Público;  

III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;  

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; 

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios;  

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, 

resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao 

desenvolvimento regional. 

Até hoje essa lei complementar não foi editada, mas quem faz esse papel é 

a famosa Lei 4.320/64. Essa lei estatui normas gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

 

ESQUEMATIZOU 
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Ela foi aprovada em 1964 como lei ordinária. Porém você percebeu que a 

CF/88 obriga que seja uma lei complementar. Portanto, dizemos que ela é uma 

lei formalmente ordinária (pois foi aprovada como lei ordinária), mas 

materialmente complementar (seu conteúdo é de lei complementar). Para que 

haja alteração do seu conteúdo, deverá ser elaborada uma lei complementar 

com tal finalidade. 

 

Atualmente está em tramitação no Congresso Nacional o PLS 229/09, 

conhecido como lei da qualidade fiscal. Esse projeto de lei complementar possui 

a finalidade de revogar a lei 4.320/64 e estabelecer novas normas gerais sobre 

planejamento, orçamento, fundos, contabilidade, controle e avaliação na 

administração pública.  

Embora a lei 4.320/64 seja uma norma de suma importância para a 

atividade financeira do estado, existem outras fontes do direito financeiro, como 

a própria Constituição Federal como lei maior, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei Complementar 101/00), e os instrumentos de planejamento e orçamento 

(Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual). 

 

CAI NA PROVA 

(CESPE – Auditor de Contas Públicas – TCE/PE – 2017) Além de 

disciplinar o Sistema Financeiro Nacional, o direito financeiro 

regulamenta a atividade financeira do Estado no que diz respeito a 

orçamento público, receita pública, despesa pública, crédito público, 

responsabilidade fiscal e controle da execução orçamentária. 

O Direito Financeiro consiste no ramo da ciência jurídica que regula a 

chamada atividade financeira do estado, que consiste na captação de receita, 

realização da despesa pública e criação do crédito público. 

O Sistema Financeiro Nacional está relacionado às atividades bancárias e 

financeiras, tendo Direito Econômico como seu fundamento jurídico. 

Gabarito: Errado 

(CESPE – Procurador – PGE/AM – 2016) A competência legislativa 

municipal suplementar não se estende ao direito financeiro, uma vez 

 

ATENÇÃO 
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que o constituinte, ao tratar da competência concorrente para legislar 

sobre tal matéria, não contemplou os municípios. 

O art. 24, I da CF/88 estabelece a competência concorrente à União, 

Estados e DF para legislar sobre direito financeiro. Em uma leitura rápida você 

pode pensar que os Municípios não podem legislar sobre tal matéria. Porém o 

art. 30, II da CF/88 afirma que os Municípios possuem competência para 

suplementar a legislação federal e estadual no que couber, e aí inclui o direito 

financeiro e orçamento público. 

Gabarito: Errado 

 (CESPE – Analista Judiciário – TRT/8 – 2016) De acordo com a CF, 

compete à União legislar privativamente sobre direito financeiro.  

De acordo com a CF, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre Direito Financeiro, então não é competência 

privativa da União. 

Gabarito: Errado 
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3 Fontes do Direito Financeiro 

O estudo da ciência jurídica requer que saibamos de onde tirar as normas 

que regem a atividade financeira do estado. As fontes do direito se dividem em 

fontes primárias e fontes secundárias. 

3.1 Fontes primárias do direito financeiro 

3.1.1 Constituição Federal 

A Constituição Federal é a principal fonte do Direito como um todo. Consiste 

na lei maior de um Estado. Diversos são os dispositivos encontrados em seu 

texto que remete ao estudo do direito financeiro. Posso listar para vocês: 

➢ TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 

➢ Capítulo II - Das finanças Públicas (Art. 163 e 164) 

➢ Capítulo III – Do Orçamento Público (Art. 165 a 169) 

3.1.2 Leis Complementares 

Leis complementares são espécies legislativas especiais, pois são possuem 

um quórum de aprovação diferenciado. Elas são aprovadas pela maioria absoluta 

dos parlamentares, ou seja, 50% + 1 de todos os parlamentares. Como exemplo 

de leis complementares inseridas no direito financeiro, temos a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101 de 2000). 

3.1.3 Leis Ordinárias 

Leis Ordinárias são espécies legislativas comuns, ou seja, o quórum de 

aprovação é a maioria simples, ou seja, 50% + 1 dos presentes na votação, 

sendo que tem que estar presentes a maioria absoluta. Como exemplo de leis 

ordinárias temos as leis que instituem o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, bem como a lei que autoriza a 

abertura dos chamados créditos adicionais. 

3.1.4 Medidas Provisórias 

As medidas provisórias são instrumentos adotados pelo Chefe do Poder 

Executivo em caso de relevância e urgência, segundo o art. 62 da CF/88. De 

acordo com o § 1º do referido artigo, é vedada a edição de medida provisória: 
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I – relativa a:   

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;  

b) direito penal, processual penal e processual civil;   

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de 

seus membros;   

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos 

adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;  

 de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;   

III – reservada a lei complementar;   

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente 

de sanção ou veto do Presidente da República.  

Veja que, em regra, é vedada a edição de medida provisória em matéria 

orçamentária, porém com uma exceção: abertura de créditos extraordinários. 
Portanto, embora exista a regra, podemos afirmar que a medida provisória é 
fonte do direito financeiro. 

3.1.5 Resoluções 

Resoluções são instrumentos legislativos pelos quais o Congresso Nacional 

delibera assuntos de sua competência, sem constituir em lei propriamente dita.  

Como exemplo, temos a Resolução 43/2001 do Senado Federal que dispõe 

sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de 

autorização, e dá outras providências. 

3.1.6 Jurisprudências 

A jurisprudência consiste no entendimento repetido dos tribunais acerca de 

um determinado tema. Quando o Poder Judiciário interpreta um determinado 

assunto e o seu entendimento é aplicável no âmbito de outros tribunais ou 

mesmo na esfera administrativa, estamos diante de jurisprudência. Como 

exemplo de tal fonte temos as seguintes: 

STF - ADI: 4048 DF, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 14/02/2011, 

Data de Publicação: DJe-035 DIVULG 21/02/2011 PUBLIC 22/02/2011.  

STF - ADI: 848 RO, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 20/09/2002, 

Data de Publicação: DJ 30/09/2002  

STF - ADI: 3652 RR, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 

18/01/2006, Data de Publicação: DJ 03/02/2006.  

STF - ADI: 1144 RS, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 16/08/2006, 

Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 08-09-2006.  

STF - ADI: 1689 PE, Relator: SYDNEY SANCHES, Data de Julgamento: 12/03/2003, 

Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 02-05-2003.  
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STF - ADI: 2562 AL, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/02/2010, 

Data de Publicação: DJe-027 DIVULG 11/02/2010 PUBLIC 12/02/2010.  

STF - ADI: 4356 CE, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/02/2011, 

Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-088 DIVULG 11-05-2011 PUBLIC 12-05-

2011.  

STF - ADI: 612 RJ, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 21/11/1991, 

TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 26-03-1993.  

3.2 Fontes secundárias do direito financeiro 

3.2.1 Decretos 

Decretos são instrumentos utilizados pelo Poder Executivo no exercício do 

Poder Regulamentar, portanto não podem inovar o ordenamento jurídico, já que 

constituem em atos administrativos e, como todo ato administrativo, são 

instrumentos infralegais. Como exemplo de decretos utilizados no direito 

financeiro: 

➢ Decreto de programação orçamentária e financeira 

➢ Decreto de contingenciamento 

3.2.2 Portarias 

As portarias, assim como os Decretos, são atos administrativos, portanto 

normas infralegais. Essas portarias são instrumentos utilizados para 

regulamentar determinado dispositivo. Como exemplo, temos a portaria 42/99 

da Secretaria de Orçamento Federa que atualiza a discriminação da despesa por 

funções de que tratam o inciso I do § 1º do art. 2º e § 2º do art. 8º, ambos da 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estabelece os conceitos de função, 

subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais, e dá outras 

providências. 
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4 Aspectos do orçamento 

O orçamento público, como um dos instrumentos de atuação 

governamental, possui diversos aspectos: político, econômico, jurídico, 

financeiro, técnico 

O aspecto político do orçamento consiste na característica do grupo 

partidário que detém a maioria, ou seja, no grupo escolhido pelos cidadãos. 

Diante disso, pode-se afirmar que esse aspecto está relacionado com a escolha 

política realizadas pelo governante eleito. Portanto, consiste na decisão política 

do Chefe do Executivo aprovada pela maioria do Legislativo.  

O aspecto econômico do orçamento possui um escopo diferente. Possui 

foco no processo de equilíbrio das contas públicas, com foco nos melhores 

resultados para a Sociedade. Segundo essa ótica, o orçamento consiste em 

instrumento de intervenção do Estado na economia. Esse aspecto está 

intimamente ligado à função estabilizadora do orçamento. 

O aspecto jurídico possui uma visão mais normativa do orçamento. Sob 

tal aspecto o orçamento consiste em um conjunto de normas que integra o 

sistema de planejamento e orçamento, desde sua concepção até sua avaliação 

e prestação de contas.  

O aspecto financeiro está relacionado ao fluxo financeiro do Estado, ou 

seja, o fluxo de caixa composto dos ingressos de receitas e desembolsos 

realizados na execução do orçamento. 

Já o aspecto técnico do orçamento está relacionado ao conjunto de regras 

e formalidades técnicas necessárias para a elaboração, aprovação, execução, 

controle e avaliação do orçamento. 
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CAI NA PROVA 

 

(CESPE – Analista Técnico-Administrativo - CADE – 2014) O orçamento 

público constitui o reflexo das escolhas ideológicas feitas pelo partido 

político ou pelo grupo político que se encontra no poder.  

O aspecto político do orçamento tem a característica do grupo que 

detém a maioria, consoante a escolha dos cidadãos. O parlamento autoriza a 

despesa pública, levando em consideração as necessidades coletivas. Parte da 

ideia de que os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas, logo são 

definidas prioridades. 

Gabarito:  Certo 

 

 

ESQUEMATIZOU 

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Direito Financeiro p/ TCM-RJ 
Curso Regular 
Aula demonstrativa | Atividade financeira do Estado. Fontes do Direito Financeiro. 
Orçamento Público: conceitos 
Prof. Vinícius Nascimento 
 

Página 19 de 100 | www.ricardoalexandre.com.br 

5 Natureza jurídica do orçamento 

Para entendermos a natureza jurídica do orçamento, é importante entender 

o conceito de lei formal e lei material. 

Lei em sentido formal representa todo o ato normativo emanado de um 

órgão com competência legislativa, quer contenha ou não uma verdadeira regra 

jurídica, exigindo-se que se revista das formalidades relativas a essa 

competência. 

Lei em sentido material corresponde a todo o ato normativo, emanado por 

órgão do Estado, mesmo que não incumbido da função legislativa, desde que 

contenha uma verdadeira regra jurídica, exigindo-se que se revista das 

formalidades relativas a essa competência. 

Portanto, a ideia de lei formal é aquela que passou pelo rito formal, ou seja, 

iniciativa e aprovação pelo Poder Legislativo, independentemente do seu 

conteúdo possuir regra geral e abstrata, com força normativa. Já lei em sentido 

material, o seu conteúdo é que possui a força normativa, mesmo que não tenha 

passado pelo rito legislativo formal. 

Agora que já entendemos o conceito de lei em sentido formal e material, 

podemos dizer, apesar das divergências doutrinárias, que o orçamento brasileiro 

é uma lei formal, já que é elaborada e aprovada de acordo com o rito de 

tramitação de lei dentro do Poder Legislativo. 

Porem não é material, pois não possui a característica de criação ou 

extinção de direitos e obrigações, prevendo apenas as receitas e fixando 

despesas públicas.  

O orçamento consiste em um requisito necessário para que uma despesa 

pública possa ser executada. Diante disso, pode ser concluído que as despesas 

fixadas no orçamento não constituem em obrigação, mas uma autorização que 

pode ou não ser realizada dentro do período de vigência do orçamento.  
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6 Funções clássicas do orçamento 

As ações governamentais através do orçamento público abrangem três 

funções classificas: função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. 

Essa classificação foi estabelecida pelo autor Richard Musgrave, uma figura 

bastante importante na área de Finanças Públicas. 

6.1 Função alocativa 

A função alocativa do orçamento consiste ao fornecimento de bens e 

serviços públicos. A lógica é que esses tipos de bem devem ser fornecidos de 

forma compatível com as demandas da sociedade, sempre que o mercado não 

conseguir suprir tal necessidade, seja pela falta de interesse ou mesmo pela 

prestação ou fornecimento ineficiente. 

Podemos identificar a função alocativa do orçamento na criação da 

infraestrutura necessária para a sociedade ou na provisão de bens públicos e 

semipúblicos. Vamos imaginar que esteja faltando carne na mesa da família. 

Ninguém vai reclamar diretamente com o Governo por causa da baixa produção 

desse bem. Diferentemente ocorre com a energia elétrica. Nesse sentido, o 

Estado deve fazer a chamada provisão desse tipo de bem (energia elétrica), seja 

através da regulação ou mesmo da oferta desse bem. Esses são os bens 

públicos. 

Os bens semipúblicos ou meritórios constituem em uma espécie de bens 

intermediário, ou seja, explorado tanto pelo setor público quanto o provado. O 

que caracteriza esse tipo de bem é que, caso o poder público não tenha essa 

oferta, parte da população, por não poder pagar por tais bens e serviços, ficará 

excluída do seu uso. É o caso da educação e saúde. Diante de tal fato, pode ser 

verificado o seguinte: caso não haja atuação do poder público estaremos diante 

de uma externalidade negativa, ou seja, um prejuízo para a sociedade.  

Finalizando a função alocativa, ela é refletida nos chamados bens de 

infraestrutura. O investimento em infraestrutura é extremamente importante 

para o desenvolvimento econômico e social. De nada adianta uma 

megaprodução de bens e commodities se não houver como fazer o escoamento 

da produção, seja através de rodovia ou outro meio. Esses tipos de bens são 

extremamente caros e o retorno não é tão proporcional ao investimento. Isso 

afasta a iniciativa privada da sua oferta, cabendo ao poder público executar tais 

investimentos. 
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CAI NA PROVA 

(FGV – Analista – Planejamento e Gestão – IBGE – 2016) 

Independentemente das competências específicas dos entes estatais, 

suas atribuições são geradoras de crescentes despesas, que exigem 

cada vez mais recursos para seu financiamento. Quando um ente estatal 

propõe no orçamento a estruturação do anel viário para escoamento da 

produção em uma determinada região, trata-se de uma atividade do 

âmbito da seguinte função do orçamento:  

(A) alocativa;  

(B) distributiva;  

(C) estabilizadora;  

(D) fiscal;  

(E) investimento.  

A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação de 

recursos. É o Estado oferecendo determinados bens e serviços necessários e 

desejados pela sociedade, porém que não são providos pela iniciativa privada. 
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Investimentos na infraestrutura econômica são fundamentais para o 

desenvolvimento, porém são necessários altos valores com retornos demorados, 

que muitas vezes desestimulam a iniciativa do setor privado nessa área. 

Gabarito: Letra A 

6.2 Função distributiva 

A distribuição de renda dentro da sociedade pode não ser a adequada ou 

mesmo a desejada pelos seus integrantes. Para regular tal situação, o Governo 

utiliza alguns mecanismos para equilibrar tal situação: transferência de recursos, 

impostos e subsídios. 

A transferência de recursos se dá através de programas sociais. O Governo 

promove a redistribuição direta de renda, tributando em maior medida as 

pessoas com maior renda e subsidiando as pessoas com menor renda. Portanto, 

a função distributiva surge em virtude da necessidade de correções das falhas 

de mercado, contrabalanceando equidade e eficiência.  

 

 

 

CAI NA PROVA 

(ESAF – Analista Administrativo – ANAC – 2016) A ação do governo por 

meio da política fiscal abrange três funções básicas: a função alocativa, 

a função distributiva e a função estabilizadora. Com relação às políticas 

alocativa, distributiva e estabilizadora do governo, assinale a opção 

incorreta. 

a) A alocação dos recursos pelo governo tem como objetivo principal a 

oferta de determinados bens e serviços, que são necessários e 

desejados pela sociedade e não são providos pelo setor privado. 
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b) A política distributiva altera a distribuição de renda ditada pelos 

mercados na medida em que se torna socialmente inaceitável. 

c) A política estabilizadora busca a equidade. 

d) A ação distributiva da renda é feita por meio de oportunidades 

educacionais, pagamentos em dinheiro e gastos públicos sociais. 

e) As medidas de estabilização dizem respeito às grandes variáveis 

macroeconômicas, cujo desempenho afeta a economia em uma 

dimensão nacional. 

Vamos analisar todos os itens 

a) Certo. A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação 

de recursos. É o Estado oferecendo determinados bens e serviços necessários e 

desejados pela sociedade, porém que não são providos pela iniciativa privada. 

b) Certo. A função distributiva visa à promoção de ajustamentos na 

distribuição de renda. 

c) Errado. A função distributiva surge em virtude da necessidade de 

correções das falhas de mercado, contrabalanceando equidade e eficiência. A 

função estabilizadora busca manter elevados níveis de emprego e renda. 

d) Certo. A função distributiva visa à promoção de ajustamentos na 

distribuição de renda, na medida em que a concentração de determinados bens 

e serviços se torna socialmente inaceitável. 

e) Certo. As medidas de estabilização dizem respeito às grandes variáveis 

macroeconômicas, cujo desempenho afeta a economia em uma dimensão 

nacional. 

Gabarito: Letra C 

6.3 Função estabilizadora 

O funcionamento do sistema de mercado não é capaz de assegurar altos 

níveis de empresa, estabilidade de preços, renda e altas taxas de crescimento 

econômico. Dessa forma, o Governo deve atuar de modo a proteger a economia 

de flutuações, buscando estabilizar os níveis de emprego, renda e preços. A 

atuação do Estado na economia se dá através da política fiscal e monetária. 

A atuação do Governo para manter os níveis de preço, renda e emprego é 

através da demanda agregada, que representa a quantidade de bens ou serviços 

que a totalidade dos consumidores deseja e está disposta a adquirir por 

determinado preço e em determinado período. 
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CAI NA PROVA 

(FGV – Técnico de Administração – Conder – 2013) O Estado realiza 

políticas econômicas para promover o emprego e o desenvolvimento 

social, diante da incapacidade do mercado em promovê‐los. Essa ação 

do Estado está baseada na função 

(A) distributiva. 

(B) alocativa. 

(C) social. 

(D) estabilizadora. 

(E) financeira. 

A função estabilizadora visa manter a estabilidade econômica, diferenciando-

-se das outras funções por não ter como objetivo a destinação de recursos. O 

campo de atuação dessa função é principalmente a manutenção de elevado nível 

de emprego e a estabilidade nos níveis de preços. 

Gabarito: Letra D 
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7 Espécies de orçamento 

O orçamento público surgiu, como instrumento formalmente acabado, na 

Inglaterra, por volta de 1822 e sua função principal foi a de possibilitar aos 

órgãos de representação um controle politico sobre o Executivo. Com o passar 

do tempo, o conceito, as funções e a técnica de elaboração do orçamento público 

foram evoluindo para que pudessem se aprimorar e racionalizar sua utilização, 

tornando-se um instrumento da moderna Administração Pública, com uma 

concepção de orçamento como um ato preventivo e autorizativo das despesas 

que o Estado deve efetuar para atingir objetivos e metas programadas. 

7.1 Orçamento Tradicional 

O orçamento tradicional constitui-se em instrumento eficaz de controle, pois 

coloca frente a frente as despesas e as receitas. Nele, os impostos são 

autorizados anualmente, o que permite o controle rigoroso das despesas a 

serem executadas. O controle no sentido contábil e financeiro acabava sendo 

um corolário do controle político.  

No orçamento tradicional, o aspecto econômico tem uma posição 

secundária. As finanças públicas caracterizavam-se por sua “neutralidade”: o 

equilíbrio financeiro impunha-se naturalmente e o volume do gasto público não 

chegava a pesar significativamente em termos econômicos.  

Portanto, a principal característica do orçamento tradicional é a falta de 

planejamento e pouca preocupação com o alcance de metas e resultados. 

Basicamente a preocupação é verificar se o montante das receitas comporta o 

montante das despesas, apresentando um controle meramente contábil e legal. 

Esse modelo de orçamento demonstra uma despreocupação do gestor 

público com o atendimento das necessidades da população, afinal, considera 

apenas as necessidades financeiras das unidades organizacionais. Dessa forma 

não há preocupação com a realização dos programas de trabalho do Governo, 

importando-se apenas com as necessidades dos órgãos públicos para realização 

das suas tarefas, sem questionamentos sobre objetivos e metas, predominando 

o chamado incrementalismo. 

O orçamento tradicional é muito parecido com o orçamento doméstico. Ao 

iniciar o mês, a maioria das famílias preocupam-se apenas se o mês irá fechar 

no azul, ou seja, se não irá gastar mais do que ganha. Veja que não há 

preocupação com a qualidade do gasto e seu objetivo, focando apenas no 

controle contábil e legal de receitas e despesas. 
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CAI NA PROVA 

(FGV – Analista – Orçamento e Finanças – IBGE – 2016) As concepções 

que norteiam o desenvolvimento das técnicas orçamentárias passaram 

por constante evolução, sobretudo em decorrência da maior 

complexidade das atividades desempenhadas pelos entes estatais. 

Porém, os primeiros modelos de orçamento foram desenvolvidos a 

partir da concepção de orçamento tradicional.  

Uma caraterística associada a essa concepção inicial do orçamento é:  

(A) alocação de recursos visando à consecução de objetivos e metas;  

(B) classificações suficientes para instrumentalizar o controle de 

despesas;  

(C) consideração dos custos dos projetos, inclusive os que extrapolam 

o exercício;  

(D) decisões orçamentárias tomadas com base em avaliações;  

(E) estrutura do orçamento relacionada a aspectos administrativos e de 

planejamento.  

Uma das características do orçamento tradicional é a classificação principal 

por unidades administrativas e elementos, ou seja, suficientes para 

 

ESQUEMATIZOU 
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instrumentalizar o controle de despesas. As demais alternativas trazem 

características do orçamento programa. 

Gabarito: Letra B 

7.2 Orçamento programa 

O orçamento programa surgiu da evolução do orçamento tradicional. Seus 

aspectos, forma de controle não mais atendiam as demandas sociais e a 

realidade dos países. Como evolução do orçamento tradicional, surge nas 

grandes empresas privadas, o orçamento programa na década de 60, com o 

nome de PPBS - Planning, Programming and Budgeting System (Sistema de 

Planejamento, Programação e Orçamento). Esse modelo de orçamento foi 

difundido no mundo pela Organização das Nações Unidas, inspirado no 

orçamento de desempenho nos Estados Unidos da América. 

O orçamento-programa é um instrumento de planejamento da ação do 

Governo, por meio da identificação dos seus programas de trabalho, 

projetos e atividades, com estabelecimento de objetivos e metas a serem 

implementados e previsão dos custos relacionados. Portanto, esse modelo 

orçamentário apresenta uma integração clara entre planejamento e orçamento. 

Por meio do orçamento-programa, tem-se o estabelecimento de objetivos 

e a quantificação de metas, com a consequente formalização de programas 

visando ao atingimento das metas e alcance dos objetivos. Com esse modelo, 

passa a existir um elo entre o planejamento e as funções executivas da 

organização, além da manutenção do aspecto legal, porém não sendo 

considerado como prioridade.  

O orçamento programa consiste no elo entre o planejamento e execução 

das ações governamentais. O controle visa avaliar a eficiência, a eficácia e a 

efetividade das ações governamentais. Na elaboração do orçamento são 

considerados todos os custos do programa, inclusive os que extrapolam o 

exercício. 

No Brasil, a Lei 4.320/64 apresentou aspectos do orçamento programa em 

seu texto: 

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 

evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, 

obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade. 

Art. 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos 

investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no Quadro de 

Recursos e de Aplicação de Capital. 
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No ano de 1967, o Decreto-Lei 200 trouxe a previsão expressa da 

elaboração do orçamento programa: 

Art. 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará 

a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá 

de roteiro à execução coordenada do programa anual. 

Apesar da previsão na Lei 4.320/64 e no Decreto-Lei 200/67, o orçamento 

programa não foi efetivamente implantado, tornando-se realidade apenas com 

o Decreto 2.829/1998, o qual estabeleceu normas para elaboração e execução 

do plano plurianual e dos orçamentos da União. Além disso, a Portaria 117/1998, 

substituída, posteriormente, pela Portaria 42, de 14 de abril de 1999, com a 

preservação dos seus fundamentos, atualizou a discriminação da despesa por 

funções da Lei 4.320/1964 e revogou a Portaria 9, de 28 de janeiro de 1974 

(Classificação Funcional – Programática); e a Portaria 51/1998 instituiu o 

recadastramento dos projetos e das atividades constantes do orçamento da 

União. 

Portanto podemos resumir a implantação do orçamento programa da 

seguinte forma: 

1) A Lei 4.320/64 apresentou em seu texto elementos constitutivos do 

orçamento programa, porém não o introduziu formalmente, apenas estimulando 

sua adoção pelos entes da federação; 

2) O Decreto-Lei 200/67 tornou obrigatória a implantação do orçamento 

programa; 

3) Porém a efetiva implantação ocorreu a partir do Decreto 2.829/98 e 

demais normas que disciplinaram a classificação da receita e despesa e do PPA 

2000 – 2003. 

O orçamento programa consiste em um plano de trabalho compatibilizado 

através dos três instrumentos de planejamento e orçamento: Plano Plurianual, 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Enquanto o Plano 

Plurianual estabelece, através de programa, as diretrizes, objetivos e metas para 

um período de 4 anos, a LDO estabelece as metas e prioridades para cada ano 

e a Lei Orçamentária Anual operacionaliza todas as ações governamentais para 

o alcance de tais objetivos. 

A organização das ações do Governo sob a forma de programas visa 

proporcionar maior racionalidade e eficiência na Administração Pública e ampliar 

a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a sociedade, bem como 

elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos. Tal espécie de 
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orçamento equivale a um plano de trabalho expresso por um conjunto de ações 

a realizar e pela identificação dos recursos necessários à sua execução. 

Para podermos finalizar o estudo do orçamento programa, as bancas de 

concursos gostam muito de comparar o orçamento tradicional com o orçamento 

programa. Então olha só esse quadro comparativo (guarde muito bem as 

informações dele para sua prova!!): 

ORÇAMENTO TRADICIONAL X ORÇAMENTO-PROGRAMA 

TRADICIONAL PROGRAMA 

Dissociação entre planejamento e 

orçamento 

Integração entre planejamento e 

orçamento 

Visa à aquisição de meios Visa a objetivos e metas 

Consideram-se as necessidades 

financeiras das unidades 

Consideram-se as análises das 

alternativas disponíveis e todos os custos 

Ênfase nos aspectos contábeis Ênfase nos aspectos administrativos e de 

planejamento 

Classificação principal por unidades 

administrativas e elementos 

Classificações principais: funcional e 

programática 

Acompanhamento e aferição de 

resultados praticamente inexistentes 

Utilização sistemática de indicadores para 

acompanhamento e aferição dos 

resultados 

Controle da legalidade e honestidade 

do gestor público 

Controle visa a eficiência, eficácia e 

efetividade 
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CAI NA PROVA 

(FGV – Oficial de Chancelaria – MRE – 2016) O modelo orçamentário 

vigente para as entidades públicas brasileiras é o denominado 

Orçamento-Programa. De acordo com esse modelo:  

(A) a alocação de recursos visa à aquisição de meios;  

(B) a elaboração do orçamento tem caráter incremental;  

(C) as ações governamentais não devem impactar a economia;  

(D) o controle visa a avaliar a eficiência das ações governamentais; (E) 

o principal critério de classificação da despesa é por elemento.  

No orçamento-programa, o controle visa a eficiência, eficácia e efetividade 

das ações governamentais. 

Os demais itens trazem características mais próximas do orçamento 

tradicional. 

Gabarito: Letra C 

  

 

ESQUEMATIZOU 
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7.3 Orçamento por desempenho ou funcional 

O orçamento de desempenho, por realizações ou funcional enfatiza o 

resultado dos gastos e não apenas o gasto em si. A ênfase reside no desempenho 

organizacional. Caracteriza-se pela apresentação de dois quesitos: o objeto de 

gasto (secundário) e um programa de trabalho contendo as ações 

desenvolvidas. 

Nesse tipo de orçamento, as unidades gestoras são contempladas com 

recursos orçamentários conforme o alcance de objetivos estabelecidos no 

exercício anterior. O foco desse tipo de orçamento estava no que era feito pelo 

Governos e não no que estava adquirindo. O gestor começa a se preocupar com 

os benefícios dos diversos gastos e não apenas com seu objeto. Apesar de ser 

uma evolução do orçamento tradicional, o orçamento de desempenho ainda se 

encontra desvinculado de um planejamento central das ações do Governo, ou 

seja, nesse modelo orçamentário inexiste um instrumento central de 

planejamento das ações do Governo vinculado à peça orçamentária. 

 

 

7.4 Orçamento base zero 

O orçamento base zero consiste em uma técnica orçamentária a qual se 

exige que todas as despesas referentes aos programas, projetos ou ações sejam 

detalhadamente justificadas a cada no exercício financeiro, como se cada item 

se tratasse de uma nova despesa ou nova ação. O objetivo principal é a 

justificativa do gasto de acordo com as necessidades e os recursos disponíveis. 

As principais vantagens do orçamento base zero são: 
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➢ Fornecer informações detalhadas sobre os recursos necessários para as 

despesas; 

➢ Concentra na quantia necessária para a realização dos programadas; 

➢ Especifica as prioridades das ações a serem realizadas; 

➢ Permite auditoria de desempenho; 

Nem tudo são flores, afinal esse modelo orçamentário também possui 

desvantagens. Sua elaboração é bastante demorada e trabalhosa, exigindo 

pessoal mais qualificado para sua concepção. Não existe um sistema de 

planejamento central no orçamento base zero, pois cada unidade orçamentária 

elabora seu próprio orçamento. 

 

 

 

 

 

 

CAI NA PROVA 

(CESPE – Analista – TRE/PI – 2016) A técnica orçamentária que exige 

análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas, e não 

apenas daquelas que ultrapassem o nível de gastos já existente, é 

denominada orçamento base-zero.  

O orçamento de base zero consiste basicamente em uma análise crítica de 

todos os recursos solicitados pelos órgãos governamentais. Os órgãos 

governamentais deverão justificar anualmente, na fase de elaboração da sua 

proposta orçamentária, todas as despesas do zero, sem utilizar as previsões de 

orçamentos anteriores. 
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Gabarito:  Certo 

 

7.5 Orçamento participativo 

O orçamento participativo busca a participação da população no processo 

de elaboração e a alocação dos recursos públicos de forma eficiente e eficaz 

segundo as demandas sociais. Dessa forma, democratiza-se a relação Estado e 

sociedade e são considerados os diversos canais de participação, por meio de 

lideranças e audiências públicas. 

O orçamento participativo consiste em um importante instrumento de 

participação da sociedade na gestão dos recursos públicos. As decisões públicas 

são tomadas em conjunto, evitando que os gestores ou governantes atendam a 

interesses escusos e próprios. 

A lei 10.257/01, conhecida como estatuto das cidades, obriga a adoção do 

orçamento participativo no âmbito municipal: 

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a 

alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização de debates, audiências 
e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação 

pela Câmara Municipal. 

A adoção do orçamento participativo não exclui a participação do Legislativo 

e nem diretamente de legitimidade. No orçamento participativo, a comunidade 

é considerada parceira do Executivo no processo orçamentário.  

Finalizando o estudo do orçamento participativo, segundo a LRF, deve ser 

incentivada a participação popular e a realização de audiências públicas durante 

os processos de elaboração das leis orçamentárias. No entanto, segundo a 

CF/1988, a iniciativa das leis orçamentárias é privativa do Poder Executivo. 

Assim, o Poder Executivo não é obrigado a seguir as sugestões da população, 

no entanto, deve ouvi-las. 
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8 Tipos de orçamento 

Existe três tipos de orçamento: Executivo, Legislativo e Misto. 

No orçamento Legislativo, a elaboração, a votação e o controle do 

orçamento são competências do Poder Legislativo. Esse tipo de orçamento é 

bastante comum em países com regime parlamentarista. Ao Executivo cabe 

apenas a execução. 

No orçamento Executivo, a elaboração, a votação, o controle e a execução 

são competências do Poder Executivo. Esse tipo de orçamento é comum em 

países com regime autoritário. 

Já o orçamento misto, a elaboração e a execução são de competência do 

Executivo, cabendo ao Legislativo a votação e o controle. É o tipo de orçamento 

adotado pelo nosso país. 

 

CAI NA PROVA 

 

(CESPE – Administrador - Polícia Federal – 2014) No Brasil, elabora-se 

o orçamento do tipo legislativo, dada a competência para votar e 

aprovar o orçamento ser do Poder Legislativo.  

No Brasil, elabora-se o orçamento do tipo misto, uma vez que a elaboração 

e a execução são de competência do Executivo, enquanto ao Legislativo realiza 

a votação e o controle contábil, orçamentário, financeiro, operacional e 

patrimonial da administração. 

Gabarito:  Errado 
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9 Histórico do orçamento no Brasil 

Como já sabemos, o orçamento público surgiu, como instrumento 

formalmente acabado, na Inglaterra, por volta de 1822 e sua função principal 

foi a de possibilitar aos órgãos de representação um controle politico sobre o 

Executivo.  

No Brasil, as diversas mudanças ocorridas em sua história causaram 

impactos marcantes na Administração Pública e, consequentemente, no 

processo orçamentário. O primeiro orçamento brasileiro surgiu através do 

Decreto Legislativo de 1830 que fixava a despesa e estimava a receita das 

antigas províncias. 

A Constituição Imperial de 1824 foi a primeira com normas para elaboração 

de orçamentos formais. A iniciativa era do Executivo e a aprovação do 

Legislativo, portanto um orçamento misto  

Com a Constituição de 1891, a elaboração do orçamento tornou-se privativa 

do Congresso Nacional, com iniciativa da Câmara dos Deputados. Veja que o 

Brasil adotou o orçamento Legislativo 

No governo de Getúlio Vargas sob a égide da Constituição de 1934, o 

orçamento passa a ter capítulo próprio. A iniciativa elaboração da proposta 

orçamentária era do Executivo, sendo o Legislativo responsável pela aprovação. 

Mais uma vez o orçamento torna-se misto.  

Na Constituição de 1937, do Estado Novo, o orçamento passa a ser 

elaborado por um departamento administrativo ligado à Presidência e votado 

pela Câmara e pelo Conselho Federal, o qual contava com membros nomeados 

pelo Presidente. Na prática, o orçamento voltou a ser executivo, uma vez que 

estávamos sob um regime autoritário.  

Com a redemocratização na Constituição de 1946, voltamos à elaboração 

pelo Executivo e à votação com a possibilidade de emendas pelo Legislativo. 

Na Constituição de 1967, do Regime Militar, o Executivo elaborava a 

proposta e cabia ao Legislativo a aprovação, sem a possibilidade de emendas 

relevantes, enfraquecendo o Legislativo. Não eram permitidas emendas que 

causassem aumento de despesa ou que visassem a modificar o seu montante, 

natureza ou objeto. Ainda, o projeto da lei orçamentária anual deveria ser 

enviado à Câmara dos Deputados até cinco meses antes do início do exercício 

financeiro (1º de agosto) e se não fosse devolvido para sanção dentro do prazo 

de quatro meses de seu recebimento (1º de dezembro) seria promulgado como 
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lei. Nesse período surgiu no Brasil a ideia de orçamento-programa, por meio da 

Lei 4.320/1964 e do Decreto-lei 200/1967. 

 

 

Agora é hora de relaxar, tomar aquele café, aquela água e depois voltar 

para a lista de questões!! 

Primeiro teremos a lista de questões seguidas do gabarito. Após isso, as 

questões comentadas para que você possa identificar quais pontos necessitam 

de revisão para a prova. 

 

 

 

  

 

INTERVALO 
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COMPLEMENTO DO ALUNO 
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10 LISTA DE QUESTÕES 

 TIPOS E ESPÉCIES DE ORÇAMENTO 

1) (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT/11 - 2017) Sobre o 

Orçamento-Programa é INCORRETO afirmar que 

a) o orçamento é o elo de interação entre o planejamento e as funções 

executivas da organização. 

b) a ênfase está nos meios (o que se compra) e não nas diretrizes, prioridades, 

objetivos e metas. 

c) o controle visa avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das ações 

governamentais. 

d) a Lei nº 4.320/1964 contém determinações para a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual que são típicas do Orçamento- Programa. 

e) o principal critério de classificação está contido na Portaria STN e MOG nº 

42/1999. 

2) (FCC – Analista Judiciário – Área Administrativa – TRT/9 – 2015) A 

avaliação de resultados com ênfase na eficácia e não na eficiência é uma 

característica do orçamento  

a) clássico.  

b) base zero.  

c) funcional.  

d) programa.  

e) incremental.  

3) (FCC – Analista Judiciário – Área Administrativa – TRT/16 – 2014) O 

quadro abaixo exibe as substanciais diferenças entre o Orçamento-Programa e 

o Orçamento-Tradicional: 
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As diferenças estão retratadas corretamente APENAS em:  

a) II, III e V.  

b) I, II e IV 

c) I e III.  

d) II, IV e V.  

e) II e IV.  

4) (FCC – Analista Legislativo – Contabilidade – Assembleia Legislativa/PE – 

2014) Em relação ao Orçamento Programa, considere: 

I. O orçamento é elo entre o planejamento e as funções executiva da 

organização. 

II. A alocação dos recursos visa o atendimento ao plano político de governo 

definido pelo gestor público. 

III. O controle visa avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações 

governamentais. 

IV. Na elaboração do orçamento são considerados todos os custos do programa, 

inclusive os que extrapolam o exercício. 

V. A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos financeiros e de 

planejamento. 

É correto o que se afirma APENAS em 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e IV. 

(C) II, III e IV. 

(D) II, IV e V. 

(E) III, IV e V. 
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5) (FCC – Analista Judiciário – Judiciária - TRT/16 - Maranhão – 2014) O 

orçamento corresponde ao principal instrumento da Administração pública para 

traçar programas, projetos e atividades para um período financeiro. Sobre 

orçamento público é INCORRETO afirmar:  

(A) É dividido em três aspectos pela doutrina contábil: financeiro, econômico e 

jurídico.  

(B) É o documento no qual é previsto o valor monetário que, num período 

determinado (geralmente 1 ano), deve “entrar e sair  dos cofres públicos 

(receitas e despesas), com especificação de suas principais fontes de 

financiamento e das categorias de despesas mais relevantes”.  

(C) É o demonstrativo orgânico da economia pública, representando o retrato 

real da vida do Estado onde o governo terá de decidir quanto, em que e como 

vai gastar o dinheiro que arrecadará dos contribuintes.  

(D) É a lei da iniciativa do Poder Legislativo e, aprovada pelo Poder Executivo, 

que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro.  

(E) Sistema orçamentário é a estrutura formada por organizações, pessoas, 

informações, tecnologia, normas e procedimentos necessários ao cumprimento 

das funções fixadas para a Administração pública.  

6) (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT/5 – 2013) No orçamento-

programa, uma das dimensões do controle é a efetividade. Para isso, são 

utilizados indicadores que representam o produto final dos programas 

governamentais, tal como,  

a) aumento da expectativa de vida.  

b) despesa per capita em educação.  

c) número de hospitais.  

d) professor/aluno.  

e) número de consultas médicas.  

7) (FCC – Analista Judiciário – Administrativa –TRT/9ª- 2013) Em relação ao 

orçamento público, é correto afirmar que 

(A) a Lei Orçamentária Anual poderá conter dispositivo que autorize a abertura 

de créditos adicionais especiais e a contratação de operações de crédito. 

(B) a Lei Orçamentária Anual é uma lei de iniciativa, em conjunto, dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 
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(C) os sistemas de acompanhamento e medição do trabalho, assim como dos 

resultados, são inexistentes no orçamento programa. 

(D) a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento de investimento das 

empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha qualquer parcela 

do capital social com direito a voto. 

(E) o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual 

é, constitucionalmente, proibido. 

8) (FCC – Analista de Planejamento e Orçamento – SEAD/PI - 2013) No 

processo de elaboração da proposta orçamentária, um governo estadual, para 

distribuição dos recursos disponíveis entre as unidades orçamentárias, parte dos 

níveis atuais de operações e despesas de cada uma delas e analisa os acréscimos 

solicitados e suas respectivas justificativas, tendo por base a classificação por 

elementos de despesa. Neste caso, o governo estadual utiliza o 

(A) Orçamento Tradicional. 

(B) Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento. 

(C) Orçamento Programa. 

(D) Orçamento de Base Zero. 

(E) Orçamento de Desempenho. 

9) (CESPE – Analista – TRT/8 – 2016) A adoção do orçamento-programa no 

Brasil não representou grandes avanços em relação aos sistemas orçamentários 

anteriores, devido à ausência de indicadores para medição de resultado dos 

programas.  

10) (CESPE – Analista – TRT/8 – 2016) De acordo com a CF, compete à União 

legislar privativamente sobre direito financeiro.  

11) (CESPE – Técnico – TRT/8 – 2016) O tipo de orçamento moderno, que 

enfatiza a vinculação entre planejamento e orçamento e o estabelecimento de 

metas e objetivos é o orçamento-programa. 

12) (CESPE – Contador - DPU – 2016) O orçamento tradicional ou clássico 

adotava linguagem contábil-financeira e se caracterizava como um documento 

de previsão de receita e de autorização de despesas, sem a preocupação de 

planejamento das ações do governo. 

13) (CESPE – Analista – TRT/8 – 2016) O orçamento-programa tem como um 

de seus objetivos incrementar financeiramente o orçamento de um exercício 

para o outro. 
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14) (CESPE – Analista – TRT/8 – 2016) Um orçamento cuja ênfase esteja 

voltada mais às realizações de um governo do que às suas aquisições possui 

características de orçamento-programa. 

15) (CESPE – Analista  – TRE/PI – 2016) A técnica orçamentária que exige 

análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas, e não apenas 

daquelas que ultrapassem o nível de gastos já existente, é denominada 

orçamento base-zero.  

16) (CESPE – Analista  – TRT/8 – 2016) O principal critério de classificação 

orçamentária previsto no orçamento-programa corresponde às unidades 

administrativas. 

17) (CESPE – Analista  – TRT/8 – 2016) No orçamento-programa, as decisões 

orçamentárias estão diretamente relacionadas às necessidades financeiras dos 

entes da administração pública. 

18) (CESPE – Auditor  – TCE/PR – 2016) A função do orçamento público que 

visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras e, com 

isso, corrigir falhas do mercado é denominada função distributiva. 

19) (CESPE – Administrador – MPOG - 2015) A função econômica do 

orçamento corresponde ao controle do fluxo financeiro gerado pelas entradas de 

recursos obtidos com a arrecadação da receita e pelos dispêndios gerados com 

as saídas de recursos para as despesas. 

20) (CESPE – Agente Penitenciário Nacional – DEPEN - 2015) O orçamento 

tradicional, cuja principal função é servir de instrumento de administração, é 

fundamental para disciplinar as finanças públicas, manter o equilíbrio financeiro 

e evitar a expansão dos gastos. 

21) (CESPE – Administrador – MPOG - 2015) O orçamento-programa, 

introduzido na legislação brasileira a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, tem como preocupação básica a identificação dos custos dos 

programas.  

22) (CESPE – Técnico de Nível Superior – ENAP - 2015) Um dos desafios do 

orçamento-programa é identificar os produtos finais que constituem o alvo das 

ações de governo: às vezes meros produtos intermediários ou de segunda linha 

e associados a dimensões estritamente quantitativas.  

23) (CESPE – Analista/Finanças e Controle - MPU – 2015) Por meio do 

orçamento-programa é possível expressar, com maior veracidade, a 

responsabilidade do governo para com a sociedade, visto que o orçamento deve 

indicar com clareza os objetivos da nação.  
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24) (CESPE – Auditor Federal de Controle Externo – TCU - 2015) Considerando 

a evolução conceitual da terminologia usada em referência ao orçamento, o 

Brasil utilizou o orçamento legislativo, o executivo e o misto ao longo de sua 

história.  

25) (CESPE – Agente Administrativo – MDIC – 2014) O orçamento público é 

um documento contábil e financeiro desvinculado do planejamento 

governamental. 

26) (CESPE – Técnico da Administração Pública – TCDF – 2014) A proposta 

orçamentária elaborada pelo Poder Executivo federal embasa-se no conceito de 

orçamento base-zero, segundo o qual a existência de determinada dotação na 

lei orçamentária do exercício anterior não constitui garantia para a sua inclusão 

no exercício seguinte.  

27) (CESPE – Administrador - Polícia Federal – 2014) No Brasil, elabora-se o 

orçamento do tipo legislativo, dada a competência para votar e aprovar o 

orçamento ser do Poder Legislativo.  

28) (CESPE – Agente Administrativo - MTE – 2014) No momento da 

promulgação da lei orçamentária anual, encerra-se a participação do Congresso 

Nacional no ciclo orçamentário.  

29) (CESPE – Analista – Orçamento, Gestão Financeira e Controle/Serviços 

Técnicos e Administrativos – TCDF – 2014) Denomina-se orçamento misto o 

orçamento público elaborado pelo Poder Executivo e que preveja que parte dos 

recursos seja executada por empresas do setor privado.  

30) (CESPE – Analista Técnico-Administrativo - CADE – 2014) O orçamento 

público constitui o reflexo das escolhas ideológicas feitas pelo partido político ou 

pelo grupo político que se encontra no poder.  

31) (CESPE – Analista Técnico-Administrativo – MDIC – 2014) A função política 

do orçamento diz respeito ao estabelecimento do fluxo de entrada de recursos 

obtidos por meio da arrecadação de tributos, bem como da saída de recursos 

provocada pelos gastos governamentais. 

32) (CESPE – Analista  - MPU – 2013) Por meio do orçamento, o governante 

seleciona prioridades, decide onde e como gastar os recursos extraídos da 

sociedade e como distribuí-los entre os diferentes grupos sociais, conforme o 

peso ou a força política de tais grupos. Portanto, nas decisões orçamentárias, os 

problemas centrais de uma ordem democrática, como representação e 

accountability, estão presentes.  
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33) (CESPE – Analista - ANTT – 2013) Legislação estadual pode dispor sobre 

direito financeiro. 

34) (CESPE – Técnico  – CNJ - 2013) A organização e a apresentação do 

orçamento público são as principais preocupações do orçamento base-zero, 

enquanto a avaliação e a tomada de decisão acerca das despesas ocupam, nesse 

modelo, um papel secundário. 

35) (CESPE – Analista – TRT/10 – 2013) Concomitantemente ao aumento dos 

gastos, o orçamento público evoluiu como peça de planejamento, ao mesmo 

tempo em que perdeu a sua forma de programa de operação e apresentação 

dos meios de financiamento desse programa, assumindo características 

contábeis formais, determinadas por lei.  

36) (CESPE – Analista Técnico-Administrativo – MIN - 2013) O orçamento 

moderno, produto da evolução do orçamento público, consiste no demonstrativo 

de autorizações do legislativo e tem como finalidade a rigidez da gestão 

administrativa e a redução da despesa pública. 

37) (CESPE – Analista  – TRT/10 – 2013) O orçamento-programa é uma 

técnica ambiciosa de conciliação entre planejamento e controle político na peça 

orçamentária. É sua eficácia como instrumento de controle político que torna 

difícil sua implantação, já que não há grandes dificuldades técnicas para a sua 

operacionalização.  

38) (CESPE – Analista  - ANTT – 2013) No orçamento participativo, a população 

deve decidir a destinação de todos os recursos orçamentários, exceto aqueles 

que se vinculem com gastos de pessoal, saúde, segurança e educação.  

39) (CESPE – Analista  – TRT/10 - 2013) A estrutura do orçamento-programa 

é apoiada em aspectos administrativos e de planejamento e a alocação dos 

recursos se dá conforme objetivos e metas a serem alcançados. Já no orçamento 

tradicional, é apresentada uma estrutura que dá ênfase aos aspectos contábeis 

de gestão e a alocação de recursos e feita com vistas a aquisição de meios. 

40) (CESPE – Analista  – TRT/17 – 2013) O orçamento moderno abrange 

objetivos mais amplos que o controle financeiro sobre os atos do Poder 

Executivo.  

41) (CESPE – Auditor de Controle Externo  - TCE/RO – 2013) O orçamento-

programa fornece subsídios ao planejamento, visto que possibilita a ligação 

entre o controle da execução orçamentária e a elaboração orçamentária.  
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42) (CESPE - Analista – TRE/MS – 2013) O orçamento tradicional, além de ser 

um instrumento político, tinha o aspecto econômico como prioridade, pois 

buscava a economia e a eficiência. 

43) (CESPE – Procurador Federal – AGU – 2013) O STF não admite ação direta 

de inconstitucionalidade que tenha por objeto lei orçamentária, ainda que fique 

comprovado que a lei questionada possua certo grau de abstração e 

generalidade. 

44) (CESPE – Técnico Administrativo – ANTT – 2013) A CF em vigor confere 

ao orçamento a natureza jurídica de lei formal e material. Por esse motivo, a lei 

orçamentária pode prever receitas públicas e autorizar gastos.  

45) (CESPE – Administrador – Ministério da Integração - 2013) Constitui crime 

de responsabilidade do chefe do Poder Executivo a não execução de um crédito 

orçamentário regularmente consignado na LOA. 

46) (CESPE – Auditor de Controle Externo  - TCE/RO – 2013) No Brasil, a Lei 

Orçamentária Anual é uma lei ordinária, visto que, entre suas características, 

não consta a coercibilidade. 

47) (FGV – Analista Legislativo – Câmara de Salvador/BA – 2018) Um dos 

modelos orçamentários difundidos a partir da aplicação da lógica empresarial no 

setor público tem como base para elaboração do orçamento atual a não 

vinculação com os montantes de despesa ou nível de atividade do exercício 

anterior. Embora de difícil operacionalização, o modelo propicia reavaliações 

constantes das alocações de recursos.  

Esse modelo orçamentário é denominado orçamento: 

a) programa;  

b) base-zero;  

c) incremental;  

d) operacional;  

e) com teto móvel.  

48) (FGV – Analista Legislativo – ALERJ – 2017) Desde o surgimento da prática 

orçamentária no setor público, muitas concepções e modelos surgiram 

influenciados pelas necessidades da própria Administração Pública. Considere os 

modelos orçamentários e as características apresentadas no quadro a seguir: 

( 1 ) Orçamento Tradicional  

( 2 ) Orçamento por Desempenho  
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( 3 ) Orçamento Base-Zero  

( 4 ) Orçamento Programa  

( 5 ) Orçamento Participativo  

 

( ) Difundido a partir de esforços da ONU e da CEPAL  

( ) Ênfase na classificação em unidades administrativas e elementos 

( ) Ênfase na tomada de decisões sobre despesas 

( ) Legalmente exigido no Brasil  

( ) Organicidade dos componentes do planejamento  

( ) Reduzida relevância dos aspectos econômicos  

( ) Regulamentado por alguns entes federativos brasileiros  

( ) Visa instrumentalizar a ação gerencial 

A associação correta entre os modelos orçamentários e as características é:  

a) 2-3-4-5-1-3-2-1;   

b) 2-4-2-5-4-1-5-3;   

c) 3-1-4-5-2-5-2-3;  

d) 4-1-3-4-4-1-5-2;   

e) 4-3-1-2-3-4-5-2. 

49) (FGV – Especialista Legislativo – Ciências Contábeis – ALERJ – 2017) O 

orçamento surgiu no setor público como instrumento de controle. A consolidação 

da democracia e o crescimento das atribuições do Estado criaram a necessidade 

de desenvolvimento de modelos orçamentários condizentes com as 

necessidades da Administração Pública. Um elemento que caracteriza a 

concepção moderna de orçamento público é:  

a) ausência de integração entre planejamento e orçamento;  

b) ênfase na redução dos gastos públicos;  

c) influência da lógica empresarial;  

d) neutralidade das finanças públicas;  

e) papel secundário do aspecto econômico.  
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50) (FGV – Oficial de Chancelaria – MRE – 2016) O modelo orçamentário 

vigente para as entidades públicas brasileiras é o denominado Orçamento-

Programa. De acordo com esse modelo:  

(A) a alocação de recursos visa à aquisição de meios;  

(B) a elaboração do orçamento tem caráter incremental;  

(C) as ações governamentais não devem impactar a economia;  

(D) o controle visa a avaliar a eficiência das ações governamentais; (E) o 

principal critério de classificação da despesa é por elemento.  

51) (FGV – Analista – Orçamento e Finanças – IBGE – 2016) As concepções 

que norteiam o desenvolvimento das técnicas orçamentárias passaram por 

constante evolução, sobretudo em decorrência da maior complexidade das 

atividades desempenhadas pelos entes estatais. Porém, os primeiros modelos 

de orçamento foram desenvolvidos a partir da concepção de orçamento 

tradicional.  

Uma caraterística associada a essa concepção inicial do orçamento é:  

(A) alocação de recursos visando à consecução de objetivos e metas;  

(B) classificações suficientes para instrumentalizar o controle de despesas;  

(C) consideração dos custos dos projetos, inclusive os que extrapolam o 

exercício;  

(D) decisões orçamentárias tomadas com base em avaliações;  

(E) estrutura do orçamento relacionada a aspectos administrativos e de 

planejamento.  

52) (FGV – Analista – Planejamento e Gestão – IBGE – 2016) Desde as 

primeiras tentativas de se elaborar um orçamento no âmbito governamental até 

os dias atuais, vários modelos de orçamento foram propostos, tendo em vista 

contribuir para uma melhor destinação dos recursos públicos. O modelo de 

orçamento em que as ações de um programa governamental constituem 

unidades de decisão cujas necessidades de recursos são avaliadas em pacotes 

de decisão é o orçamento:  

(A) base zero;  

(B) gerencial;  

(C) participativo;  

(D) por desempenho;  

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Direito Financeiro p/ TCM-RJ 
Curso Regular 
Aula demonstrativa | Atividade financeira do Estado. Fontes do Direito Financeiro. 
Orçamento Público: conceitos 
Prof. Vinícius Nascimento 
 

Página 49 de 100 | www.ricardoalexandre.com.br 

(E) por programa.  

53) (FGV – Analista – Orçamento e Finanças – IBGE – 2016) Como marco da 

evolução dos modelos e práticas orçamentárias, o orçamento base-zero (OBZ) 

surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, no governo Jimmy Carter. Não 

obstante suas contribuições para o aperfeiçoamento da moderna concepção de 

orçamento, o OBZ não é considerado um método de organizar ou apresentar o 

orçamento público. Uma das razões é que:  

(A) apresenta resistência por parte da burocracia para sua adoção;  

(B) não apresenta relação clara entre planejamento e orçamento;  

(C) o controle de despesas constitui elemento secundário;  

(D) propõe a alocação de recursos com o objetivo de aquisição de meios;  

(E) tem foco somente na avaliação e tomada de decisão sobre despesas.  

54) (FGV – Analista – Orçamento e Finanças – IBGE – 2016) O orçamento-

programa, na concepção original da Organização das Nações Unidas (ONU), é 

tido como um sistema em que se presta particular atenção às coisas que um 

governo realiza mais do que às coisas que adquire. Desta forma, caso um ente 

público elabore sua proposta orçamentária com base na técnica do orçamento-

programa, um elemento que NÃO está entre os essenciais é a identificação 

dos(as):  

(A) custos dos programas, identificados por meio dos insumos necessários para 

a obtenção dos resultados;  

(B) instrumentos de integração dos esforços governamentais para concretização 

dos objetivos (programas);  

(C) medidas de desempenho para as realizações e os esforços despendidos na 

execução dos programas;  

(D) necessidades das unidades organizacionais para subsidiar as decisões 

orçamentárias;  

(E) objetivos e propósitos perseguidos pela instituição e para os quais serão 

utilizados os recursos orçamentários.  

55) (FGV – Analista Administrativo – TJ/SC – 2015) A prática de elaboração 

de um orçamento para as atividades governamentais tem origem na Inglaterra 

e apresentou diversas características que marcam sua evolução ao longo do 

tempo. O método de elaboração de orçamento em que a cada novo exercício 

deve haver justificativa detalhada dos recursos solicitados é o orçamento:  

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Direito Financeiro p/ TCM-RJ 
Curso Regular 
Aula demonstrativa | Atividade financeira do Estado. Fontes do Direito Financeiro. 
Orçamento Público: conceitos 
Prof. Vinícius Nascimento 
 

Página 50 de 100 | www.ricardoalexandre.com.br 

(A) programa;  

(B) por desempenho;  

(C) participativo;  

(D) base zero;  

(E) operacional.  

56) (FGV – Consultor Legislativo – Orçamento Público - Assembleia 

Legislativa/MA – 2013) “...as ações, ou parte delas, de um programa 

governamental constituem unidades de decisão cujas necessidades de recursos 

seriam avaliadas em pacotes de decisão, devidamente analisados e ordenados, 

fornecendo as bases para as apropriações dos recursos nos orçamentos 

operacionais”. 

O fragmento refere‐se ao orçamento 

(A) programa. 

(B) tradicional. 

(C) operacional. 

(D) base‐zero. 

(E) participativo. 

57) (FGV – Técnico Administrativo – INEA/RJ – 2013) As alternativas a seguir 

apresentam elementos essenciais do orçamento programa, à exceção de uma. 

Assinale‐a. 

(A) Os objetivos e os propósitos perseguidos pela instituição. 

(B) Os programas para concretização dos objetivos. 

(C) Os custos dos programas para a obtenção dos resultados. 

(D) As medidas de desempenho para as realizações dos programas. 

(E) As realizações passadas como base dos orçamentos futuros. 

58) (FGV – Técnico Legislativo de Nível Superior – Assembleia Legislativa/MT 

– 2013) Quanto às características do orçamento programa, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises 

técnicas das possíveis alternativas. 

II. A elaboração do orçamento considera todos os gastos nas ações que fazem 

o programa, desde que não ultrapassem o exercício anual. 
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III. A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos de 

planejamento. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

FUNÇÕES DO ORÇAMENTO 

59) (FCC – Analista – Administrador – PGE/MT – 2016) As atribuições do 

Estado Moderno são geradoras de crescentes despesas públicas que exigem, 

sistematicamente, aumento dos recursos para seu financiamento. Estas 

atribuições, comumente chamadas de Funções Fiscais e também atribuídas ao 

Orçamento público, são: função alocativa de recursos, função distributiva de 

renda e função estabilizadora da economia. É característica e/ou medida pública 

da função distributiva de renda do Orçamento Público a 

a) análise da capacidade de realização das compras do governo e do poder de 

gasto dos funcionários públicos.  

b) definição dos montantes a serem alocados em planos e projetos de 

infraestrutura como rodovias e pontes.  

c) determinação dos valores dos gastos corrente e de capital com saúde e 

educação para atendimento das demandas identificadas pela estrutura dos 

serviços de saúde pública e da educação fundamental em um município. 

d) atenção em estruturar a rede de educação fundamental no território de forma 

a possibilitar o acesso a toda pessoa ao ensino de qualidade com equidade. 

e) avaliação da capacidade de consumo das famílias, das empresas bem como 

de todos os cidadãos.  

60) (FCC – Auditor Substituto de Conselheiro – TCM/RJ – 2015) A função 

desenvolvida pelo Estado com o objetivo de assegurar o ajustamento necessário 

na apropriação de recursos na economia, visando a correção das imperfeições 

inerentes à própria lógica de mercado, denomina-se função  

a) normativa.  

b) distributiva.  

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Direito Financeiro p/ TCM-RJ 
Curso Regular 
Aula demonstrativa | Atividade financeira do Estado. Fontes do Direito Financeiro. 
Orçamento Público: conceitos 
Prof. Vinícius Nascimento 
 

Página 52 de 100 | www.ricardoalexandre.com.br 

c) estabilizadora.  

d) administrativa.  

e) alocativa.  

61) (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT/18 – 2013) A decisão de 

reduzir a alíquota de impostos incidentes sobre determinados produtos com o 

intuito de manter a disposição de gastar dos consumidores de tais bens e, 

consequentemente, contribuir para a manutenção do nível de emprego na 

economia relaciona-se com a função econômica do Estado de  

a) promover ajustamento na distribuição de renda.  

b) promover ajustamento na alocação de recursos. 

c) manter a estabilidade econômica.  

d) produzir um bem privado típico. 

e) produzir um bem público típico.  

62) (FCC – Consultor Legislativo – Orçamento Público e Desenvolvimento 

Econômico – Assembleia Legislativa/PE – 2014) Em relação às funções do Estado 

na economia,  

a) para que o Estado possa cumprir adequadamente sua função distributiva, 

necessariamente terá de abrir mão das funções alocativa e estabilizadora, 

levando o país a suportar surtos inflacionários. 

b) a adoção de políticas de transferência de renda em favor de populações mais 

carentes é um instrumento para que o Estado cumpra sua função distributiva. 

c) os instrumentos de política monetária não são adequados para que o Estado 

cumpra sua função estabilizadora. 

d) a criação de empresas estatais é o único meio pelo qual o Estado poderá 

cumprir suas funções alocativa e distributiva. 

e) para que o Estado possa cumprir com suas funções alocativa e distributiva 

acabará necessariamente incorrendo em déficit orçamentário, sacrificando assim 

a função estabilizadora. 

63) (FCC – Analista de Planejamento e Orçamento – SEAD/PI - 2013) No 

Sistema Único de Saúde, o fornecimento de serviços hospitalares e ambulatoriais 

de alta complexidade para toda a população pelo governo estadual se relaciona 

com a sua função 

(A) alocativa, com a produção de bens privados. 

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Direito Financeiro p/ TCM-RJ 
Curso Regular 
Aula demonstrativa | Atividade financeira do Estado. Fontes do Direito Financeiro. 
Orçamento Público: conceitos 
Prof. Vinícius Nascimento 
 

Página 53 de 100 | www.ricardoalexandre.com.br 

(B) distributiva, com a provisão de bens públicos. 

(C) alocativa, com a provisão de bens públicos. 

(D) estabilizadora, com a produção de bens públicos. 

(E) alocativa, com a provisão de bens semipúblicos. 

64) (FCC – Auditor –TCE/SP - 2013) Segundo a classificação de Richard 

Musgrave sobre as funções do setor público (Estado), em economias de 

mercado, é correto afirmar: 

(A) Faz parte da função distributiva do Estado a produção de bens e serviços de 

infraestrutura, já que estes beneficiam principalmente a população carente. 

(B) O Estado desempenha sua função estabilizadora na economia ao diminuir 

impostos quando a economia está em depressão. 

(C) O programa bolsa-família é um exemplo da função alocativa do Estado, já 

que o Estado minimiza a pobreza ao alocar recursos para os mais pobres. 

(D) Produzir bens públicos é um exemplo da função estabilizadora 

desempenhada pelo Estado. 

(E) O Estado desempenha bem sua função distributiva quando cobra impostos 

progressivos sobre a renda e efetua gastos que beneficiam as pessoas de maior 

nível de renda. 

65) (FGV – Analista – Planejamento e Gestão – IBGE – 2016) 

Independentemente das competências específicas dos entes estatais, suas 

atribuições são geradoras de crescentes despesas, que exigem cada vez mais 

recursos para seu financiamento. Quando um ente estatal propõe no orçamento 

a estruturação do anel viário para escoamento da produção em uma 

determinada região, trata-se de uma atividade do âmbito da seguinte função do 

orçamento:  

(A) alocativa;  

(B) distributiva;  

(C) estabilizadora;  

(D) fiscal;  

(E) investimento.  

66) (FGV – Agente Público – TCE/BA – 2013 – Prova Anulada) Os  

investimentos  em  infraestrutura  exigem  elevados  recursos financeiros  e  

longo  período  de  retorno,  o  que  desestimula  o envolvimento da iniciativa 
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privada, sendo  compreensível que se transformem em áreas de competência 

estatal. Assinale  a  alternativa  que  apresenta  a  função  econômica  do Estado 

tratada no fragmento acima.  

(A) Função estabilizadora.  

(B)  Função alocativa.  

(C)  Função desenvolvimentista.  

(D) Função meritória.  

(E)  Função distributiva.  

67) (FGV – Técnico de Administração – Conder – 2013) O Estado realiza 

políticas econômicas para promover o emprego e o desenvolvimento social, 

diante da incapacidade do mercado em promovê‐los. Essa ação do Estado está 

baseada na função 

(A) distributiva. 

(B) alocativa. 

(C) social. 

(D) estabilizadora. 

(E) financeira. 

68) (FGV – Economista – Sudene – 2013) Um tipo de falha de mercado, com 

a qual as economias se deparam, são as externalidades. A intervenção do Estado 

pode ser justificada nesse caso, por meio das seguintes possibilidades: 

( ) Concessão de subsídios para gerar externalidades positivas. 

( ) Imposição de penalidades para reduzir a geração de externalidades 

negativas. 

( ) Assumir a responsabilidade de um investimento cujo prazo de maturação é 

longo e pouco rentável. 

Assinale: 

(A) se apenas a possibilidade I estiver correta. 

(B) se apenas a possibilidade II estiver correta. 

(C) se apenas as possibilidades I e II estiverem corretas. 

(D) se apenas as possibilidades II e III estiverem corretas. 

(E) se todas as possibilidades estiverem corretas. 
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69) (FGV – Consultor Legislativo – Orçamento Público - Assembleia 

Legislativa/MA – 2013) No planejamento governamental, o orçamento recebe 

grande destaque em seu aspecto econômico, revelando‐se um instrumento de 

ação estatal na economia de forma a executar suas diversas funções. Com 

relação à finalidade da função distributiva, assinale a afirmativa correta. 

a) Manter a estabilidade econômica tendo como finalidade principal o combate 

à inflação e o consequente aumento de renda da população economicamente 

ativa  

b) Buscar o equilíbrio entre as execuções da receita e despesa públicas a fim de 

distribuir as políticas públicas conforme a capacidade de arrecadação 

c) Promover ajustamentos na alocação de recursos orçamentários buscando a 

manutenção dos gastos com custeio e os investimentos necessários para a 

melhoria da qualidade das ofertas de bens e serviços 

d) Promover o ajustamento na distribuição de rendas na busca da melhoria 

progressiva da qualidade de vida das camadas mais pobres da população 

e) Ampliar a atuação do Estado nos três níveis de poder de forma a atender 

satisfatoriamente todas as demandas da população apresentadas pelas 

lideranças partidárias 

DEMAIS TEMAS 

70) (FCC – Analista – Todos os Cargos – Assembleia Legislativa/PE – 2014) De 

acordo com a Constituição Federal, a competência da União para legislar sobre 

Direito Financeiro e Orçamento 

(A) é concorrente com a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

observadas as restrições decorrentes de tratados e convenções firmados entre 

Brasil e Organizações Internacionais. 

(B) é suplementar, desde que não tenha sido exercida pelos Estados ou pelos 

Municípios, observadas, quando for o caso, as restrições decorrentes de 

compromissos firmados com países estrangeiros e organismos internacionais. 

(C) é limitada a estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamento 

no âmbito municipal, exceto no que concerne aos assuntos que tiverem sido 

objeto de acordo com organismos internacionais. 

(D) se não exercida para editar lei federal sobre normas gerais, permitirá que 

os Estados exerçam sua competência legislativa plena, para atender as suas 

peculiaridades. 
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(E) é concorrente com a dos Estados e do Distrito Federal, no que diz respeito a 

estabelecer normas específicas ou gerais de direito financeiro e orçamento. 

71) (FCC - Analista de Controle Externo – TCE/AP - 2012) O instrumento de 

gestão que se torna em plano de governo expresso em forma de lei, que faz a 

estimativa de receita a arrecadar e fixa a despesa para um período determinado 

de tempo, em geral de um ano, chamado exercício financeiro, em que o 

governante não está obrigado a realizar todas as despesas ali previstas, porém 

não poderá contrair outras sem a prévia aprovação do Poder Legislativo, é 

conhecido como Orçamento: 

a) Flexível. 

b) Ordinário. 

c) Contínuo. 

d) Público. 

e) Operacional. 

72) (FGV – Oficial de Chancelaria – MRE – 2016) Na Federação brasileira, a 

União exerce certas competências legislativas concorrentes com outros entes 

federativos, o que exige um nível mínimo de harmonização entre as distintas 

esferas de governo. Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar 

que, nessa esfera de competências:  

a) a União possui competência plena, enquanto não editadas as normas 

específicas dos Estados;  

b) a União e os Estados devem observar as normas gerais constantes da 

Constituição Federal;  

c) a superveniência da legislação estadual revoga a norma editada pela União 

que se mostre incompatível;  

d) os Estados possuem competência plena, enquanto a União não editar as 

normas gerais;  

e) a superveniência da lei estadual sobre normas gerais suspende a eficácia da 

lei editada pela União.    

73) (FGV - Agente Público - TCE/BA - 2014) Quanto ao orçamento público, 

assinale a afirmativa correta.  

a) Visa à efetivação de políticas públicas definidas pelo Estado em sua 

dimensão política.  

b)  Tem  a  finalidade  de  alcançar  a  satisfação  social, 

independente do equilíbrio fiscal.  
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c) Apresenta  apenas  os  enfoques  político  e  jurídico  para sua 

execução e controle.  

d) Tem  como  objetivo  o superávit  da  execução  orçamentária 

para futura abertura de créditos adicionais.  

e) Apresenta a reserva de contingência para  possíveis coberturas com gastos 

de pessoal e investimentos. 

74) (FGV – Auditor do Tesouro – Pref. do Recife/PE – 2014) Com relação ao 

modelo orçamentário brasileiro, assinale a afirmativa correta.  

a) Está definido na Constituição Federal, sendo composto por quatro 

instrumentos: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei 

Orçamentária Anual e a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

b) Tem natureza impositiva, sendo fruto da iniciativa do Poder Executivo, que 

envia os projetos de lei para apreciação e votação do Poder Legislativo.  

c) Estabelece, de forma nacional, os objetivos, as diretrizes e as metas da 

administração pública federal para as despesas de capital e as relativas aos 

programas de duração continuada.  

d) Confere ao Poder Legislativo a competência de, através de comissão mista 

formada por senadores e deputados, apreciar os projetos das leis orçamentárias 

e suas alterações.  

e) É formado por leis ordinárias, cada qual com um escopo legislativo definido e 

específico, o que permite autonomia na execução de seus objetivos e metas.  

75) (FGV – Agente Administrativo – Sudene – 2013) A doutrina keynesiana 

implicou na utilização sistemática do orçamento público como instrumento de 

(A) controle de gastos. 

(B) programação orçamentária. 

(C) transparência financeira. 

(D) política fiscal. 

(E) responsabilidade social. 

76) (FGV – Técnico Administrativo – INEA/RJ – 2013) A respeito do orçamento 

público brasileiro, assinale a afirmativa correta. 

a) Ele é facultativo mas, regra geral, todos os entes envolvidos na sua 

elaboração, buscam executá‐lo com correção. 
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b) Ele é plurianual com desdobramentos de execução em quatro anos que 

coincidem com o mandato de quem o elaborou. 

c) Ele é aprovado em uma única lei orçamentária sendo dividido em fiscal, da 

seguridade social e de investimentos em empresas estatais. 

d) Ele é misto, pois envolve os poderes executivo, legislativo e judiciário durante 

as etapas de planejamento, controle e aprovação das contas, respectivamente. 

e) Ele é um instrumento composto pelos aspectos político e jurídico, tendo em 

vista ser aprovado e executado pelo grupo que está no poder. 

77) (FGV – Administrador – INEA/RJ – 2013) O orçamento é um instrumento 

utilizado para previsão de receitas e despesas. Na prática, sem a previsão 

orçamentária de receitas não há a possibilidade de realização de despesas. 

Dadas as suas características, o orçamento é 

(A) um elemento jurídico, político e econômico. 

(B) um elemento fiscal, contábil e econômico. 

(C) um elemento fiscal, político e financeiro. 

(D) um elemento fiscal, contábil e financeiro. 

(E) um elemento jurídico, fiscal e financeiro. 
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Assim fechamos aqui nossa aula demonstrativa. Espero que vocês tenham 

gostado da metodologia e que possamos nos encontrar nas próximas aulas. 

Deixo aqui meus contatos de redes sociais e desejo muito sucesso no seu 

concurso. Fiquem à vontade para enviar suas críticas e sugestões a respeito da 

aula, curso ou didática ok? 

Até a próxima aula! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prof. Vinícius Nascimento 

@proviniciusnascimento 

prof. vinícius.nascimento@gmail.com 
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1  B 

2  C 

3  E 

4  B 

5  D 

6  A 

7  E 

8  A 

9  E 

10  E 

11  C 

12  C 

13  E 

14  C 

15  C 

16  E 

17  E 

18  C 

19  E 

20  E 

21  E 

22  C 

23  C 

24  C 

25  E 

26  E 

27  E 

28  E 

29  E 

30  C 

31  E 

32  C 

33  C 

34  E 

35  E 

36  E 

37  E 

38  E 

39  C 

40  C 

41  C 

42  E 

43  E 

44  E 

 

GABARITO 
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  45  E 

46  E 

47  B 

48  D 

49  C 

50  D 

51  B 

52  C 

53  C 

54  D 

55  D 

56  D 

57  E 

58  D 

59  D 

60  E 

61  C 

62  B 

63  E 

64  B 

65  A 

66  B 

67  D 

68  E 

69  D 

70  D 

71  D 

72  D 

73  A 

74  D 

75  D 

76  C 

77  D 
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11 QUESTÕES COMENTADAS 

TIPOS E ESPÉCIES DE ORÇAMENTO 

1) (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT/11 - 2017) Sobre 

o Orçamento-Programa é INCORRETO afirmar que 

a) o orçamento é o elo de interação entre o planejamento e as funções 

executivas da organização. 

b) a ênfase está nos meios (o que se compra) e não nas diretrizes, 

prioridades, objetivos e metas. 

c) o controle visa avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das ações 

governamentais. 

d) a Lei nº 4.320/1964 contém determinações para a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual que são típicas do Orçamento- Programa. 

e) o principal critério de classificação está contido na Portaria STN e 

MOG nº 42/1999. 

Vamos analisar todos os itens. 

a) Certo. A principal característica do orçamento programa é a existência 

de um elo entre o planejamento e a execução do orçamento. 

b) Errado. A ênfase nos meios (o que se compra) e não nas diretrizes, 

prioridades, objetivos e metas é uma característica do orçamento tradicional. 

c) Certo. O controle no orçamento programa visa avaliar a eficiência, 

eficácia e efetividade das ações governamentais. 

d) Certo. A Lei nº 4.320/1964 contém determinações para a elaboração da 

Lei Orçamentária Anual que são típicas do Orçamento- Programa, embora ele 

tenha sido efetivamente implantado na década de 90. 

e) Certo. O principal critério de classificação do orçamento programa é o 

funcional e programático, contido na Portaria nº 42/1999. 

Gabarito: Letra B 

2) (FCC – Analista Judiciário – Área Administrativa – TRT/9 – 2015) 

A avaliação de resultados com ênfase na eficácia e não na eficiência é 

uma característica do orçamento  

a) clássico.  

b) base zero.  

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Direito Financeiro p/ TCM-RJ 
Curso Regular 
Aula demonstrativa | Atividade financeira do Estado. Fontes do Direito Financeiro. 
Orçamento Público: conceitos 
Prof. Vinícius Nascimento 
 

Página 63 de 100 | www.ricardoalexandre.com.br 

c) funcional.  

d) programa.  

e) incremental.  

A eficácia consiste no grau de atingimento dos objetivos, portanto, um 

orçamento eficaz é aquele que alcança objetivos. Portanto, podemos resumir as 

alternativas da seguinte maneira: 

(A) Clássico --> objeto do gasto 

(B) Base zero --> eficiência 

(C) Funcional ou desempenho --> eficácia 

(D) Programa --> eficiência, eficácia e efetividade 

(E) Incremental --> ajustes marginais 

Gabarito: Letra C 

3) (FCC – Analista Judiciário – Área Administrativa – TRT/16 – 2014) 

O quadro abaixo exibe as substanciais diferenças entre o Orçamento-

Programa e o Orçamento-Tradicional: 

 

As diferenças estão retratadas corretamente APENAS em:  

a) II, III e V.  

b) I, II e IV 

c) I e III.  

d) II, IV e V.  

e) II e IV.  

Podemos resumir as diferenças entre o orçamento tradicional e programa 

no quadro abaixo: 
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ORÇAMENTO TRADICIONAL X ORÇAMENTO-PROGRAMA 

TRADICIONAL PROGRAMA 

Dissociação entre planejamento e 

orçamento 

Integração entre planejamento e 

orçamento 

Visa à aquisição de meios Visa a objetivos e metas 

Consideram-se as necessidades 

financeiras das unidades 

Consideram-se as análises das 

alternativas disponíveis e todos os custos 

Ênfase nos aspectos contábeis Ênfase nos aspectos administrativos e de 

planejamento 

Classificação principal por unidades 

administrativas e elementos 

Classificações principais: funcional e 

programática 

Acompanhamento e aferição de 

resultados praticamente inexistentes 

Utilização sistemática de indicadores para 

acompanhamento e aferição dos 

resultados 

Controle da legalidade e honestidade 

do gestor público 

Controle visa a eficiência, eficácia e 

efetividade 

Portanto a finalidade está invertida, ou seja, o orçamento tradicional possui 

ênfase no objeto do gasto. 

No item III – identificação de objetivos, o orçamento programa está focado 

no médio/longo prazo. 

E no item V – forma de controle, o orçamento programa possui ênfase na 

realização dos objetivos. 

Gabarito: Letra E 

4) (FCC – Analista Legislativo – Contabilidade – Assembleia 

Legislativa/PE – 2014) Em relação ao Orçamento Programa, considere: 

I. O orçamento é elo entre o planejamento e as funções executiva da 

organização. 

II. A alocação dos recursos visa o atendimento ao plano político de 

governo definido pelo gestor público. 
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III. O controle visa avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das 

ações governamentais. 

IV. Na elaboração do orçamento são considerados todos os custos do 

programa, inclusive os que extrapolam o exercício. 

V. A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos financeiros 

e de planejamento. 

É correto o que se afirma APENAS em 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e IV. 

(C) II, III e IV. 

(D) II, IV e V. 

(E) III, IV e V. 

Vamos analisar todos os itens. 

I, III e IV) Certos. O orçamento programa consiste no elo entre o 

planejamento e execução das ações governamentais. O controle visa avaliar a 

eficiência, a eficácia e a efetividade das ações governamentais. Na elaboração 

do orçamento são considerados todos os custos do programa, inclusive os que 

extrapolam o exercício. 

II) Errado. A alocação dos recursos no orçamento programa busca o alcance 

de objetivos e metas. 

V) Errado. A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos 

administrativos e de planejamento. 

Gabarito: Letra B 

5)  (FCC – Analista Judiciário – Judiciária - TRT/16 - Maranhão – 

2014) O orçamento corresponde ao principal instrumento da 

Administração pública para traçar programas, projetos e atividades 

para um período financeiro. Sobre orçamento público é INCORRETO 

afirmar:  

(A) É dividido em três aspectos pela doutrina contábil: financeiro, 

econômico e jurídico.  

(B) É o documento no qual é previsto o valor monetário que, num 

período determinado (geralmente 1 ano), deve “entrar e sair  dos cofres 
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públicos (receitas e despesas), com especificação de suas principais 

fontes de financiamento e das categorias de despesas mais relevantes”.  

(C) É o demonstrativo orgânico da economia pública, representando o 

retrato real da vida do Estado onde o governo terá de decidir quanto, 

em que e como vai gastar o dinheiro que arrecadará dos contribuintes.  

(D) É a lei da iniciativa do Poder Legislativo e, aprovada pelo Poder 

Executivo, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro.  

(E) Sistema orçamentário é a estrutura formada por organizações, 

pessoas, informações, tecnologia, normas e procedimentos necessários 

ao cumprimento das funções fixadas para a Administração pública.  

O orçamento público é a lei da iniciativa do Poder Executivo e, aprovada 

pelo Poder Legislativo. 

Gabarito: Letra D 

6) (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT/5 – 2013) No 

orçamento-programa, uma das dimensões do controle é a efetividade. 

Para isso, são utilizados indicadores que representam o produto final 

dos programas governamentais, tal como,  

a) aumento da expectativa de vida.  

b) despesa per capita em educação.  

c) número de hospitais.  

d) professor/aluno.  

e) número de consultas médicas.  

A efetividade consiste no impacto das ações governamentais na sociedade, 

ou seja, na mudança de realidade. Portanto o aumento da expectativa de vida é 

um indicador de efetividade. 

Gabarito: Letra A 

7) (FCC – Analista Judiciário – Administrativa –TRT/9ª- 2013) Em 

relação ao orçamento público, é correto afirmar que 

(A) a Lei Orçamentária Anual poderá conter dispositivo que autorize a 

abertura de créditos adicionais especiais e a contratação de operações 

de crédito. 

(B) a Lei Orçamentária Anual é uma lei de iniciativa, em conjunto, dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
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(C) os sistemas de acompanhamento e medição do trabalho, assim como 

dos resultados, são inexistentes no orçamento programa. 

(D) a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento de 

investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 

detenha qualquer parcela do capital social com direito a voto. 

(E) o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária 

Anual é, constitucionalmente, proibido. 

Vamos analisar todas as alternativas. 

a) Errado. Os créditos suplementares e operações de créditos são 

exceções ao princípio da exclusividade. 

b) Errado. A Lei Orçamentária Anual é uma lei de iniciativa exclusiva do 

Poder Executivo. 

c) Errado. A ausência de critérios de medição de trabalho e resultados é 

característica do orçamento tradicional. 

d) Errado. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento de 

investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto. 

e) Certo. De acordo com a CF/1988, é vedado o início de programas ou 

projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. 

Gabarito: Letra E 

8) (FCC – Analista de Planejamento e Orçamento – SEAD/PI - 2013) 

No processo de elaboração da proposta orçamentária, um governo 

estadual, para distribuição dos recursos disponíveis entre as unidades 

orçamentárias, parte dos níveis atuais de operações e despesas de cada 

uma delas e analisa os acréscimos solicitados e suas respectivas 

justificativas, tendo por base a classificação por elementos de despesa. 

Neste caso, o governo estadual utiliza o 

(A) Orçamento Tradicional. 

(B) Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento. 

(C) Orçamento Programa. 

(D) Orçamento de Base Zero. 

(E) Orçamento de Desempenho. 
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É característica do orçamento tradicional usar como principais critérios 

de classificação das despesas unidades administrativas e elementos. 

Gabarito: Letra A 

9) (CESPE – Analista – TRT/8 – 2016) A adoção do orçamento-

programa no Brasil não representou grandes avanços em relação aos 

sistemas orçamentários anteriores, devido à ausência de indicadores 

para medição de resultado dos programas.  

O orçamento-programa representou evolução em relação aos sistemas 

orçamentários anteriores, uma vez que passou de um controle meramente 

contábil para um controle de resultados. 

Gabarito:  Errado 

10) (CESPE – Analista – TRT/8 – 2016) De acordo com a CF, compete 

à União legislar privativamente sobre direito financeiro.  

De acordo com a CF, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre Direito Financeiro. 

Gabarito:  Errado  

11) (CESPE – Técnico – TRT/8 – 2016) O tipo de orçamento moderno, 

que enfatiza a vinculação entre planejamento e orçamento e o 

estabelecimento de metas e objetivos é o orçamento-programa. 

O orçamento programa estabelece objetivos e a quantificação de metas, 

com a consequente formalização de programas visando ao atingimento das 

metas e alcance dos objetivos. A vinculação entre planejamento e orçamento 

passa a ocorrer no orçamento-programa. 

Gabarito:  Certo 

12) (CESPE – Contador - DPU – 2016) O orçamento tradicional ou 

clássico adotava linguagem contábil-financeira e se caracterizava como 

um documento de previsão de receita e de autorização de despesas, sem 

a preocupação de planejamento das ações do governo. 

Orçamento tradicional é uma peça meramente contábil financeira, sem 

planejamento das ações do Governo, onde prevalece o aspecto jurídico, ou seja, 

legal do orçamento em detrimento do aspecto econômico, o qual possui função 

secundária. É somente um documento de previsão de receita e de autorização 

de despesas 

Gabarito:  Certo 
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13) (CESPE – Analista – TRT/8 – 2016) O orçamento-programa tem 

como um de seus objetivos incrementar financeiramente o orçamento 

de um exercício para o outro. 

O orçamento tradicional tem como característica incrementar 

financeiramente o orçamento de um exercício para o outro, ou seja, aumentar 

a dotação de programas já criados em orçamentos anteriores. 

Gabarito:  Errado 

14) (CESPE – Analista – TRT/8 – 2016) Um orçamento cuja ênfase 

esteja voltada mais às realizações de um governo do que às suas 

aquisições possui características de orçamento-programa. 

O gasto público no orçamento programa deve estar vinculado a uma 

finalidade, ou seja, um objetivo e apenas ao objeto da compra. 

Gabarito:  Certo 

15) (CESPE – Analista – TRE/PI – 2016) A técnica orçamentária que 

exige análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas, e não 

apenas daquelas que ultrapassem o nível de gastos já existente, é 

denominada orçamento base-zero.  

O orçamento de base zero consiste basicamente em uma análise crítica de 

todos os recursos solicitados pelos órgãos governamentais. Os órgãos 

governamentais deverão justificar anualmente, na fase de elaboração da sua 

proposta orçamentária, todas as despesas do zero, sem utilizar as previsões de 

orçamentos anteriores. 

Gabarito:  Certo 

16) (CESPE – Analista – TRT/8 – 2016) O principal critério de 

classificação orçamentária previsto no orçamento-programa 

corresponde às unidades administrativas. 

O principal critério de classificação orçamentária previsto no orçamento 

tradicional corresponde às unidades administrativas. No orçamento programa 

a classificação principal é a funcional programática. 

Gabarito:  Errado 

17) (CESPE – Analista – TRT/8 – 2016) No orçamento-programa, as 

decisões orçamentárias estão diretamente relacionadas às 

necessidades financeiras dos entes da administração pública. 
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No orçamento tradicional, as decisões orçamentárias estão diretamente 

relacionadas às necessidades financeiras dos entes da administração pública. 

Gabarito:  Errado 

18) (CESPE – Auditor – TCE/PR – 2016) A função do orçamento público 

que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de 

outras e, com isso, corrigir falhas do mercado é denominada função 

distributiva. 

A função distributiva visa à promoção de ajustamentos na distribuição de 

renda. Surge em virtude da necessidade de correções das falhas de mercado, 

adequando a demanda de quem não possui recursos suficientes. 

Gabarito:  Certo 

19) (CESPE – Administrador – MPOG - 2015) A função econômica do 

orçamento corresponde ao controle do fluxo financeiro gerado pelas 

entradas de recursos obtidos com a arrecadação da receita e pelos 

dispêndios gerados com as saídas de recursos para as despesas. 

A função financeira do orçamento corresponde ao controle do fluxo 

financeiro gerado pelas entradas de recursos obtidos com a arrecadação da 

receita e pelos dispêndios gerados com as saídas de recursos para as despesas. 

Gabarito:  Errado 

20) (CESPE – Agente Penitenciário Nacional – DEPEN - 2015) O 

orçamento tradicional, cuja principal função é servir de instrumento de 

administração, é fundamental para disciplinar as finanças públicas, 

manter o equilíbrio financeiro e evitar a expansão dos gastos. 

O orçamento-programa é um instrumento de administração. 

Gabarito:  Errado 

21) (CESPE – Administrador – MPOG - 2015) O orçamento-programa, 

introduzido na legislação brasileira a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, tem como preocupação básica a 

identificação dos custos dos programas.  

De acordo com o art. 16 do Decreto Lei 200/67, em cada ano, será 

elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa 

plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à 

execução coordenada do programa anual. 

Gabarito:  Errado 
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22) (CESPE – Técnico de Nível Superior – ENAP - 2015) Um dos 

desafios do orçamento-programa é identificar os produtos finais que 

constituem o alvo das ações de governo: às vezes meros produtos 

intermediários ou de segunda linha e associados a dimensões 

estritamente quantitativas.  

A definição dos produtos finalísticos é um dos desafios do orçamento-

programa, já que algumas atividades também adicionam valores intangíveis, em 

complemento aos físicos. É difícil para os sistemas contábeis mensurarem esse 

tipo de valor e, particularmente, na Administração Pública, há dificuldades para 

a medição, em termos quantitativos. 

É o caso de ações de combate à corrupção. Além da recuperação de valores 

desviados, essa ação também proporciona a sensação de que as ações de 

desvios serão punidas, porém não é fácil de mensurar tal sentimento. 

Gabarito:  Certo 

23) (CESPE – Analista/Finanças e Controle - MPU – 2015) Por meio do 

orçamento-programa é possível expressar, com maior veracidade, a 

responsabilidade do governo para com a sociedade, visto que o 

orçamento deve indicar com clareza os objetivos da nação.  

A organização das ações do Governo sob a forma de programas busca 

proporcionar maior racionalidade e eficiência na Administração Pública e ampliar 

a perspectiva de resultados e benefícios gerados para a sociedade, bem como 

aumentar a transparência na aplicação dos recursos públicos. O orçamento 

programa apresenta o estabelecimento de objetivos e a quantificação de metas, 

com a consequente formalização de programas visando ao atingimento das 

metas e alcance dos objetivos. 

Gabarito:  Certo 

24) (CESPE – Auditor Federal de Controle Externo – TCU - 2015) 

Considerando a evolução conceitual da terminologia usada em 

referência ao orçamento, o Brasil utilizou o orçamento legislativo, o 

executivo e o misto ao longo de sua história.  

O Brasil vivenciou os três tipos: 

• Orçamento Legislativo: a elaboração, a votação e o controle do 

orçamento são competências do Poder Legislativo. Normalmente 

ocorre em países parlamentaristas. Ao Executivo cabe apenas a 

execução. Exemplo: Constituição Federal de 1891. 

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Direito Financeiro p/ TCM-RJ 
Curso Regular 
Aula demonstrativa | Atividade financeira do Estado. Fontes do Direito Financeiro. 
Orçamento Público: conceitos 
Prof. Vinícius Nascimento 
 

Página 72 de 100 | www.ricardoalexandre.com.br 

• Orçamento Executivo: a elaboração, a votação, o controle e a 

execução são competências do Poder Executivo. É típico de regimes 

autoritários. Exemplo: Constituição Federal de 1937. 

• Orçamento Misto: a elaboração e a execução são de competência 

do Executivo, cabendo ao Legislativo a votação e o controle. Exemplo: 

a atual Constituição Federal de 1988. 

Gabarito:  Certo 

25) (CESPE – Agente Administrativo – MDIC – 2014) O orçamento 

público é um documento contábil e financeiro desvinculado do 

planejamento governamental. 

O orçamento clássico era um documento contábil e financeiro desvinculado 

do planejamento governamental. 

Já o orçamento programa possui ênfase nos aspectos administrativos e de 

planejamento e possui integração entre planejamento e orçamento. 

Gabarito:  Errado 

26) (CESPE – Técnico da Administração Pública – TCDF – 2014) A 

proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo federal embasa-

se no conceito de orçamento base-zero, segundo o qual a existência de 

determinada dotação na lei orçamentária do exercício anterior não 

constitui garantia para a sua inclusão no exercício seguinte.  

É verdade que no orçamento de base-zero a existência de determinada 

dotação na lei orçamentária do exercício anterior não constitui garantia para a 

sua inclusão no exercício seguinte. Porém, esse tipo orçamentário não é adotada 

no Brasil. 

Gabarito:  Errado 

27) (CESPE – Administrador - Polícia Federal – 2014) No Brasil, 

elabora-se o orçamento do tipo legislativo, dada a competência para 

votar e aprovar o orçamento ser do Poder Legislativo.  

No Brasil, elabora-se o orçamento do tipo misto, uma vez que a elaboração 

e a execução são de competência do Executivo, enquanto ao Legislativo realiza 

a votação e o controle contábil, orçamentário, financeiro, operacional e 

patrimonial da administração. 

Gabarito:  Errado 
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28) (CESPE – Agente Administrativo - MTE – 2014) No momento da 

promulgação da lei orçamentária anual, encerra-se a participação do 

Congresso Nacional no ciclo orçamentário.  

No orçamento misto, a elaboração e a execução são de competência do 

Executivo, cabendo ao Legislativo a votação e o controle. Logo, a participação 

do Legislativo não se encerra na promulgação da LOA, sendo realizada durante 

toda a execução no exercício financeiro. 

Gabarito:  Errado 

29) (CESPE – Analista – Orçamento, Gestão Financeira e 

Controle/Serviços Técnicos e Administrativos – TCDF – 2014) 

Denomina-se orçamento misto o orçamento público elaborado pelo 

Poder Executivo e que preveja que parte dos recursos seja executada 

por empresas do setor privado.  

O orçamento misto é aquele que a elaboração e a execução são de 

competência do executivo, cabendo ao legislativo a votação e o controle. 

Gabarito:  Errado 

30) (CESPE – Analista Técnico-Administrativo - CADE – 2014) O 

orçamento público constitui o reflexo das escolhas ideológicas feitas 

pelo partido político ou pelo grupo político que se encontra no poder.  

O aspecto político do orçamento tem a característica do grupo que 

detém a maioria, consoante a escolha dos cidadãos. O parlamento autoriza a 

despesa pública, levando em consideração as necessidades coletivas. Parte da 

ideia de que os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas, logo são 

definidas prioridades. 

Gabarito:  Certo 

31) (CESPE – Analista Técnico-Administrativo – MDIC – 2014) A função 

política do orçamento diz respeito ao estabelecimento do fluxo de 

entrada de recursos obtidos por meio da arrecadação de tributos, bem 

como da saída de recursos provocada pelos gastos governamentais. 

A função financeira do orçamento diz respeito ao estabelecimento do fluxo 

de entrada de recursos obtidos por meio da arrecadação de tributos, bem como 

da saída de recursos provocada pelos gastos governamentais.  

Gabarito:  Errado 

32) (CESPE – Analista  - MPU – 2013) Por meio do orçamento, o 

governante seleciona prioridades, decide onde e como gastar os 
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recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre os diferentes 

grupos sociais, conforme o peso ou a força política de tais grupos. 

Portanto, nas decisões orçamentárias, os problemas centrais de uma 

ordem democrática, como representação e accountability, estão 

presentes.  

Segundo Abrúcio e Loureiro, “o orçamento é um instrumento fundamental 

de governo, seu principal documento de políticas públicas. Através dele os 

governantes selecionam prioridades, decidindo como gastar os recursos 

extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, 

conforme seu peso ou força política. Portanto, nas decisões orçamentárias os 

problemas centrais de uma ordem democrática como representação e 

accountability estão presentes. (...) A Constituição de 1988 trouxe inegável 

avanço na estrutura institucional que organiza o processo orçamentário 

brasileiro. Ela não só introduziu o processo de planejamento no ciclo 

orçamentário, medida tecnicamente importante, mas, sobretudo, reforçou o 

Poder Legislativo”. 

Gabarito:  Certo 

33) (CESPE – Analista - ANTT – 2013) Legislação estadual pode dispor 

sobre direito financeiro. 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre Direito Financeiro.  

Inexistindo lei federal sobre normas gerais de Direito Financeiro, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades; 

sobrevindo lei federal sobre normas gerais, a lei estadual restará suspensa sua 

eficácia, no que lhe for contrária. 

Gabarito:  Certo 

34) (CESPE – Técnico  – CNJ - 2013) A organização e a apresentação 

do orçamento público são as principais preocupações do orçamento 

base-zero, enquanto a avaliação e a tomada de decisão acerca das 

despesas ocupam, nesse modelo, um papel secundário. 

A avaliação de cada despesa e a tomada de decisão ocupam, no orçamento 

base-zero, um papel de destaque, uma vez que as unidade orçamentárias 

deverão justificar anualmente, na fase de elaboração da sua proposta 

orçamentária, a totalidade de seus gastos, sem utilizar o ano anterior como valor 

inicial mínimo. 

Gabarito:  Errado 
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35) (CESPE – Analista – TRT/10 – 2013) Concomitantemente ao 

aumento dos gastos, o orçamento público evoluiu como peça de 

planejamento, ao mesmo tempo em que perdeu a sua forma de 

programa de operação e apresentação dos meios de financiamento 

desse programa, assumindo características contábeis formais, 

determinadas por lei.  

O orçamento não perdeu a sua forma de programa de operação e 

apresentação dos meios de financiamento desse programa, bem como não 

assumiu características contábeis formais, determinadas por lei. Essas são 

características fundamentais do orçamento clássico e não de uma evolução. 

Gabarito:  Errado 

36) (CESPE – Analista Técnico-Administrativo – MIN - 2013) O 

orçamento moderno, produto da evolução do orçamento público, 

consiste no demonstrativo de autorizações do legislativo e tem como 

finalidade a rigidez da gestão administrativa e a redução da despesa 

pública. 

O gasto público no orçamento programa deve estar vinculado a uma 

finalidade relacionada aos resultados das ações governamentais. Não tem como 

finalidade a rigidez da gestão administrativa e a redução da despesa pública, 

ainda que isso possa ocorrer. 

Gabarito:  Errado 

37) (CESPE – Analista – TRT/10 – 2013) O orçamento-programa é uma 

técnica ambiciosa de conciliação entre planejamento e controle político 

na peça orçamentária. É sua eficácia como instrumento de controle 

político que torna difícil sua implantação, já que não há grandes 

dificuldades técnicas para a sua operacionalização.  

Uma das dificuldades do orçamento programa é a definição dos produtos 

finais de um programa de trabalho. Entretanto, a eficácia como instrumento de 

controle político não tem relação com tornar difícil sua implantação, portanto 

uma coisa não tem nada a ver com outra. 

Gabarito:  Errado 

38) (CESPE – Analista - ANTT – 2013) No orçamento participativo, a 

população deve decidir a destinação de todos os recursos 

orçamentários, exceto aqueles que se vinculem com gastos de pessoal, 

saúde, segurança e educação.  
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No orçamento participativo, a comunidade é considerada parceira do 

Executivo no processo orçamentário. Não há a obrigação de a população decidir 

sobre todos os recursos orçamentários. Pelo contrário, geralmente a 

participação é em uma pequena parcela do orçamento relacionada diretamente 

a determinada região onde o cidadão vive. 

Gabarito:  Errado 

39) (CESPE – Analista  – TRT/10 - 2013) A estrutura do orçamento-

programa é apoiada em aspectos administrativos e de planejamento e a 

alocação dos recursos se dá conforme objetivos e metas a serem 

alcançados. Já no orçamento tradicional, é apresentada uma estrutura 

que dá ênfase aos aspectos contábeis de gestão e a alocação de recursos 

e feita com vistas a aquisição de meios. 

ORÇAMENTO TRADICIONAL X ORÇAMENTO-PROGRAMA 

TRADICIONAL PROGRAMA 

Dissociação entre planejamento e 

orçamento 

Integração entre planejamento e 

orçamento 

Visa à aquisição de meios Visa a objetivos e metas 

Consideram-se as necessidades 

financeiras das unidades 

Consideram-se as análises das 

alternativas disponíveis e todos os custos 

Ênfase nos aspectos contábeis Ênfase nos aspectos administrativos e de 

planejamento 

Classificação principal por unidades 

administrativas e elementos 

Classificações principais: funcional e 

programática 

Acompanhamento e aferição de 

resultados praticamente inexistentes 

Utilização sistemática de indicadores para 

acompanhamento e aferição dos 

resultados 

Controle da legalidade e honestidade 

do gestor público 

Controle visa a eficiência, eficácia e 

efetividade 

Gabarito:  Certo 
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40) (CESPE – Analista  – TRT/17 – 2013) O orçamento moderno 

abrange objetivos mais amplos que o controle financeiro sobre os atos 

do Poder Executivo.  

O controle no orçamento moderno visa à eficiência, eficácia e efetividade. 

São objetivos mais amplos que o controle financeiro sobre os atos do Poder 

Executivo. 

Gabarito:  Certo 

41) (CESPE – Auditor de Controle Externo  - TCE/RO – 2013) O 

orçamento-programa fornece subsídios ao planejamento, visto que 

possibilita a ligação entre o controle da execução orçamentária e a 

elaboração orçamentária.  

Por meio do orçamento-programa, tem-se o estabelecimento de objetivos 

e a quantificação de metas, com a consequente formalização de programas 

visando ao atingimento das metas e alcance dos objetivos. Com esse modelo, 

passa a existir um elo entre o planejamento e as funções executivas da 

organização. 

Gabarito:  Certo 

42) (CESPE - Analista  – TRE/MS – 2013) O orçamento tradicional, além 

de ser um instrumento político, tinha o aspecto econômico como 

prioridade, pois buscava a economia e a eficiência. 

O orçamento tradicional é uma peça meramente contábil financeira, sem 

nenhuma espécie de planejamento das ações do Governo, onde prevalece o 

aspecto jurídico do orçamento em detrimento do aspecto econômico, o qual 

possui função secundária. Almeja-se a neutralidade e a busca pelo equilíbrio 

financeiro. 

Gabarito:  Errado 

43) (CESPE – Procurador Federal – AGU – 2013) O STF não admite ação 

direta de inconstitucionalidade que tenha por objeto lei orçamentária, 

ainda que fique comprovado que a lei questionada possua certo grau de 

abstração e generalidade. 

O Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de 

fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver 

um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, 

independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. 
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Assim, há a possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle 

abstrato de constitucionalidade. 

Gabarito:  Errado 

44) (CESPE – Técnico Administrativo – ANTT – 2013) A CF em vigor 

confere ao orçamento a natureza jurídica de lei formal e material. Por 

esse motivo, a lei orçamentária pode prever receitas públicas e 

autorizar gastos.  

Embora existam divergências doutrinárias, o orçamento brasileiro é uma lei 

formal, mas não é material, pois apenas prevê as receitas públicas e autoriza 

os gastos, não tendo a necessária abstração e generalidade que caracteriza as 

leis materiais. 

Gabarito:  Errado 

45) (CESPE – Administrador – Ministério da Integração - 2013) 

Constitui crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo a não 

execução de um crédito orçamentário regularmente consignado na LOA. 

No orçamento autorizativo, adotado no Brasil na quase totalidade da LOA, 

o Poder Público tem a discricionariedade para avaliar a conveniência e 

oportunidade do que deve ou não ser executado. Logo, a não execução de um 

crédito orçamentário regularmente consignado na LOA, como regra geral, não 

constitui crime. 

Gabarito:  Errado 

46) (CESPE – Auditor de Controle Externo  - TCE/RO – 2013) No Brasil, 

a Lei Orçamentária Anual é uma lei ordinária, visto que, entre suas 

características, não consta a coercibilidade. 

No Brasil, a Lei Orçamentária Anual é uma lei formal, visto que, entre suas 

características, não consta a coercibilidade. 

A Lei Orçamentária Anual é também uma lei ordinária, mas o motivo é que 

não se exige quórum qualificado para sua aprovação, sendo necessária apenas 

a maioria simples. 

Gabarito:  Errado 

47) (FGV – Analista Legislativo – Câmara de Salvador/BA – 2018) Um 

dos modelos orçamentários difundidos a partir da aplicação da lógica 

empresarial no setor público tem como base para elaboração do 

orçamento atual a não vinculação com os montantes de despesa ou nível 
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de atividade do exercício anterior. Embora de difícil operacionalização, 

o modelo propicia reavaliações constantes das alocações de recursos.  

Esse modelo orçamentário é denominado orçamento: 

a) programa;  

b) base-zero;  

c) incremental;  

d) operacional;  

e) com teto móvel.  

O orçamento base zero consiste em uma técnica orçamentária a qual se 

exige que todas as despesas referentes aos programas, projetos ou ações sejam 

detalhadamente justificadas a cada no exercício financeiro, como se cada item 

se tratasse de uma nova despesa ou nova ação. O objetivo principal é a 

justificativa do gasto de acordo com as necessidades e os recursos disponíveis. 

Gabarito: Letra B 

48) (FGV – Analista Legislativo – ALERJ – 2017) Desde o surgimento 

da prática orçamentária no setor público, muitas concepções e modelos 

surgiram influenciados pelas necessidades da própria Administração 

Pública. Considere os modelos orçamentários e as características 

apresentadas no quadro a seguir: 

( 1 ) Orçamento Tradicional  

( 2 ) Orçamento por Desempenho  

( 3 ) Orçamento Base-Zero  

( 4 ) Orçamento Programa  

( 5 ) Orçamento Participativo  

 

( ) Difundido a partir de esforços da ONU e da CEPAL  

( ) Ênfase na classificação em unidades administrativas e elementos 

( ) Ênfase na tomada de decisões sobre despesas 

( ) Legalmente exigido no Brasil  

( ) Organicidade dos componentes do planejamento  

( ) Reduzida relevância dos aspectos econômicos  
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( ) Regulamentado por alguns entes federativos brasileiros  

( ) Visa instrumentalizar a ação gerencial 

A associação correta entre os modelos orçamentários e as 

características é:  

a) 2-3-4-5-1-3-2-1;   

b) 2-4-2-5-4-1-5-3;   

c) 3-1-4-5-2-5-2-3;  

d) 4-1-3-4-4-1-5-2;   

e) 4-3-1-2-3-4-5-2. 

Vamos analisar todos os itens. 

(4) Difundido a partir de esforços da ONU e da CEPAL – O orçamento 

programa surgiu nas grandes empresas dos EUA e foi difundido pela ONU como 

boa prática orçamentária. 

(1) Ênfase na classificação em unidades administrativas e elementos – O 

orçamento tradicional possui ênfase na classificação em unidades 

administrativas e elemento da despesa, um a vez que possui foco em aquisição 

de meios. 

(3) Ênfase na tomada de decisões sobre despesas – O orçamento base 

zero consiste em uma técnica orçamentária a qual se exige que todas as 

despesas referentes aos programas, projetos ou ações sejam detalhadamente 

justificadas a cada no exercício financeiro 

(4) Legalmente exigido no Brasil – O orçamento programa é legalmente 

exigido no Decreto Lei 200/67. 

(4) Organicidade dos componentes do planejamento – O orçamento 

programa está intimamente ligado ao sistema de planejamento governamental. 

(1) Reduzida relevância dos aspectos econômicos – No orçamento 

tradicional o aspecto econômico é secundário. 

(5) Regulamentado por alguns entes federativos brasileiros – Alguns entes 

da federação já regulamentaram e adotaram o orçamento participativo como 

modelo de planejamento. 

(2) Visa instrumentalizar a ação gerencial – O orçamento por desempenho, 

ao estabelecer metas de resultado, constitui em instrumento de ação gerencial. 

Gabarito: Letra D 
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49) (FGV – Especialista Legislativo – Ciências Contábeis – ALERJ – 

2017) O orçamento surgiu no setor público como instrumento de 

controle. A consolidação da democracia e o crescimento das atribuições 

do Estado criaram a necessidade de desenvolvimento de modelos 

orçamentários condizentes com as necessidades da Administração 

Pública. Um elemento que caracteriza a concepção moderna de 

orçamento público é:  

a) ausência de integração entre planejamento e orçamento;  

b) ênfase na redução dos gastos públicos;  

c) influência da lógica empresarial;  

d) neutralidade das finanças públicas;  

e) papel secundário do aspecto econômico.  

Vamos analisar todos os itens. 

a) Errado. É característica do orçamento de tradicional a ausência de 

integração entre planejamento e orçamento 

b) Errado. A redução dos gastos públicos não é a ênfase do orçamento 

programa. O que deve ocorrer é que o gasto público no orçamento programa 

deve estar vinculado a uma finalidade, ou seja, ele deve ser eficiente, eficaz e 

efetivo. 

c) Certo. O Orçamento-Programa surgiu nos EUA, na década de 50, nas 

grandes empresas privadas, em um esforço para planejar os seus 

desenvolvimentos empresariais, sendo difundido pela ONU. 

d) Errado. É característica do orçamento tradicional a neutralidade das 

finanças públicas. 

e) Errado. É característica do orçamento tradicional ter um papel 

secundário do aspecto econômico. 

Gabarito: Letra C 

50) (FGV – Oficial de Chancelaria – MRE – 2016) O modelo 

orçamentário vigente para as entidades públicas brasileiras é o 

denominado Orçamento-Programa. De acordo com esse modelo:  

(A) a alocação de recursos visa à aquisição de meios;  

(B) a elaboração do orçamento tem caráter incremental;  

(C) as ações governamentais não devem impactar a economia;  
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(D) o controle visa a avaliar a eficiência das ações governamentais; (E) 

o principal critério de classificação da despesa é por elemento.  

No orçamento-programa, o controle visa a eficiência, eficácia e efetividade 

das ações governamentais. 

As demais alternativas apresentam tópicos sobre orçamento tradicional. 

Gabarito: Letra D 

51)  (FGV – Analista – Orçamento e Finanças – IBGE – 2016) As 

concepções que norteiam o desenvolvimento das técnicas 

orçamentárias passaram por constante evolução, sobretudo em 

decorrência da maior complexidade das atividades desempenhadas 

pelos entes estatais. Porém, os primeiros modelos de orçamento foram 

desenvolvidos a partir da concepção de orçamento tradicional.  

Uma caraterística associada a essa concepção inicial do orçamento é:  

(A) alocação de recursos visando à consecução de objetivos e metas;  

(B) classificações suficientes para instrumentalizar o controle de 

despesas;  

(C) consideração dos custos dos projetos, inclusive os que extrapolam 

o exercício;  

(D) decisões orçamentárias tomadas com base em avaliações;  

(E) estrutura do orçamento relacionada a aspectos administrativos e de 

planejamento.  

O orçamento tradicional adota a classificação por unidades administrativas 

e elementos, ou seja, suficientes para instrumentalizar o controle de despesas. 

As demais alternativas se referem ao orçamento programa. 

Gabarito: Letra B 

52) (FGV – Analista – Planejamento e Gestão – IBGE – 2016) Desde as 

primeiras tentativas de se elaborar um orçamento no âmbito 

governamental até os dias atuais, vários modelos de orçamento foram 

propostos, tendo em vista contribuir para uma melhor destinação dos 

recursos públicos. O modelo de orçamento em que as ações de um 

programa governamental constituem unidades de decisão cujas 

necessidades de recursos são avaliadas em pacotes de decisão é o 

orçamento:  

(A) base zero;  
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(B) gerencial;  

(C) participativo;  

(D) por desempenho;  

(E) por programa.  

O orçamento base zero consiste em uma técnica orçamentária a qual se 

exige que todas as despesas referentes aos programas, projetos ou ações sejam 

detalhadamente justificadas a cada no exercício financeiro, como se cada item 

se tratasse de uma nova despesa ou nova ação. O objetivo principal é a 

justificativa do gasto de acordo com as necessidades e os recursos disponíveis. 

Gabarito: Letra C 

53) (FGV – Analista – Orçamento e Finanças – IBGE – 2016) Como 

marco da evolução dos modelos e práticas orçamentárias, o orçamento 

base-zero (OBZ) surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, no 

governo Jimmy Carter. Não obstante suas contribuições para o 

aperfeiçoamento da moderna concepção de orçamento, o OBZ não é 

considerado um método de organizar ou apresentar o orçamento 

público. Uma das razões é que:  

(A) apresenta resistência por parte da burocracia para sua adoção;  

(B) não apresenta relação clara entre planejamento e orçamento;  

(C) o controle de despesas constitui elemento secundário;  

(D) propõe a alocação de recursos com o objetivo de aquisição de meios;  

(E) tem foco somente na avaliação e tomada de decisão sobre despesas.  

O Orçamento Base Zero (OBZ) requer que todas as atividades e operações 

sejam identificadas e classificadas em ordem de importância por meio de uma 

análise sistemática para que os pacotes de decisão sejam preparados. 

Ele possui foco somente na avaliação e tomada de decisão sobre despesas, 

tanto é que alguns autores consideram que o orçamento de base zero é uma 

técnica do Orçamento-Programa. 

Gabarito: Letra C 

54) (FGV – Analista – Orçamento e Finanças – IBGE – 2016) O 

orçamento-programa, na concepção original da Organização das Nações 

Unidas (ONU), é tido como um sistema em que se presta particular 

atenção às coisas que um governo realiza mais do que às coisas que 

adquire. Desta forma, caso um ente público elabore sua proposta 
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orçamentária com base na técnica do orçamento-programa, um 

elemento que NÃO está entre os essenciais é a identificação dos(as):  

(A) custos dos programas, identificados por meio dos insumos 

necessários para a obtenção dos resultados;  

(B) instrumentos de integração dos esforços governamentais para 

concretização dos objetivos (programas);  

(C) medidas de desempenho para as realizações e os esforços 

despendidos na execução dos programas;  

(D) necessidades das unidades organizacionais para subsidiar as 

decisões orçamentárias;  

(E) objetivos e propósitos perseguidos pela instituição e para os quais 

serão utilizados os recursos orçamentários.  

A identificação das necessidades das unidades organizacionais para 

subsidiar as decisões orçamentárias é característica do orçamento tradicional. 

No orçamento programa são considerados as análises das alternativas 

disponíveis e todos os custos relacionados. 

Gabarito: Letra D 

55)  (FGV – Analista Administrativo – TJ/SC – 2015) A prática de 

elaboração de um orçamento para as atividades governamentais tem 

origem na Inglaterra e apresentou diversas características que marcam 

sua evolução ao longo do tempo. O método de elaboração de orçamento 

em que a cada novo exercício deve haver justificativa detalhada dos 

recursos solicitados é o orçamento:  

(A) programa;  

(B) por desempenho;  

(C) participativo;  

(D) base zero;  

(E) operacional.  

O orçamento base zero consiste em uma técnica orçamentária a qual se 

exige que todas as despesas referentes aos programas, projetos ou ações sejam 

detalhadamente justificadas a cada no exercício financeiro, como se cada item 

se tratasse de uma nova despesa ou nova ação. O objetivo principal é a 

justificativa do gasto de acordo com as necessidades e os recursos disponíveis. 

Gabarito: Letra D 
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56)  (FGV – Consultor Legislativo – Orçamento Público - Assembleia 

Legislativa/MA – 2013) “...as ações, ou parte delas, de um programa 

governamental constituem unidades de decisão cujas necessidades de 

recursos seriam avaliadas em pacotes de decisão, devidamente 

analisados e ordenados, fornecendo as bases para as apropriações dos 

recursos nos orçamentos operacionais”. 

O fragmento refere‐se ao orçamento 

(A) programa. 

(B) tradicional. 

(C) operacional. 

(D) base‐zero. 

(E) participativo. 

O processo do orçamento de base zero concentra a atenção na análise de 

objetivos e necessidades, o que requer que cada administrador justifique seu 

orçamento proposto em detalhe e cada quantia a ser gasta, aumentando a 

participação dos gerentes de todos os níveis no planejamento das atividades e 

na elaboração dos orçamentos. 

Esse procedimento requer ainda que todas as atividades e operações sejam 

identificadas e classificadas em ordem de importância por meio de uma análise 

sistemática para que os pacotes de decisão sejam preparados. 

Gabarito: Letra D 

57) (FGV – Técnico Administrativo – INEA/RJ – 2013) As alternativas 

a seguir apresentam elementos essenciais do orçamento programa, à 

exceção de uma. Assinale‐a. 

(A) Os objetivos e os propósitos perseguidos pela instituição. 

(B) Os programas para concretização dos objetivos. 

(C) Os custos dos programas para a obtenção dos resultados. 

(D) As medidas de desempenho para as realizações dos programas. 

(E) As realizações passadas como base dos orçamentos futuros. 

É característica do orçamento tradicional ter realizações passadas como 

base os orçamentos futuros. As demais alternativas trazem características do 

orçamento-programa. 

Gabarito: Letra E 
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58) (FGV – Técnico Legislativo de Nível Superior – Assembleia 

Legislativa/MT – 2013) Quanto às características do orçamento 

programa, analise as afirmativas a seguir. 

I. As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e 

análises técnicas das possíveis alternativas. 

II. A elaboração do orçamento considera todos os gastos nas ações que 

fazem o programa, desde que não ultrapassem o exercício anual. 

III. A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos 

administrativos de planejamento. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 

(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

Vamos analisar todos os itens. 

I. Certo. O orçamento programa busca identificar os objetivos e metas a 

serem alcançados, para então, serem alocados os recursos. 

II. Errado. O orçamento programa considera todos os custos envolvido, 

inclusive aqueles que superam o exercício financeiro. 

III. Certo. O orçamento programa possui ênfase nos aspectos 

administrativos e de planejamento. 

Gabarito: Letra D 

FUNÇÕES DO ORÇAMENTO 

59) (FCC – Analista – Administrador – PGE/MT – 2016) As atribuições 

do Estado Moderno são geradoras de crescentes despesas públicas que 

exigem, sistematicamente, aumento dos recursos para seu 

financiamento. Estas atribuições, comumente chamadas de Funções 

Fiscais e também atribuídas ao Orçamento público, são: função 

alocativa de recursos, função distributiva de renda e função 

estabilizadora da economia. É característica e/ou medida pública da 

função distributiva de renda do Orçamento Público a 
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a) análise da capacidade de realização das compras do governo e do 

poder de gasto dos funcionários públicos.  

b) definição dos montantes a serem alocados em planos e projetos de 

infraestrutura como rodovias e pontes.  

c) determinação dos valores dos gastos corrente e de capital com saúde 

e educação para atendimento das demandas identificadas pela 

estrutura dos serviços de saúde pública e da educação fundamental em 

um município. 

d) atenção em estruturar a rede de educação fundamental no território 

de forma a possibilitar o acesso a toda pessoa ao ensino de qualidade 

com equidade. 

e) avaliação da capacidade de consumo das famílias, das empresas bem 

como de todos os cidadãos.  

A função distributiva do orçamento está ligada ao atendimento das 

chamadas falhas de mercado, ou seja, do ajustamento das demandas sociais 

quando o mercado não consegue atender. 

O fornecimento de educação com o objetivo de fornecer um serviço de 

qualidade e equidade consiste em exemplo da função distributiva, afinal, sem a 

atuação do estado não seria possível todos terem acesso à educação. 

Gabarito: Letra D 

60) (FCC – Auditor Substituto de Conselheiro – TCM/RJ – 2015) A 

função desenvolvida pelo Estado com o objetivo de assegurar o 

ajustamento necessário na apropriação de recursos na economia, 

visando a correção das imperfeições inerentes à própria lógica de 

mercado, denomina-se função  

a) normativa.  

b) distributiva.  

c) estabilizadora.  

d) administrativa.  

e) alocativa.  

A correção de externalidades da economia se dá através da função alocativa 

do orçamento. Através dela o Governo corrige as falhas de mercado, fornecendo 

bens e serviços não ofertados pela iniciativa privada, ou mesmo prestados de 

forma ineficiente. 

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Direito Financeiro p/ TCM-RJ 
Curso Regular 
Aula demonstrativa | Atividade financeira do Estado. Fontes do Direito Financeiro. 
Orçamento Público: conceitos 
Prof. Vinícius Nascimento 
 

Página 88 de 100 | www.ricardoalexandre.com.br 

Gabarito: Letra E 

61) (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT/18 – 2013) A 

decisão de reduzir a alíquota de impostos incidentes sobre 

determinados produtos com o intuito de manter a disposição de gastar 

dos consumidores de tais bens e, consequentemente, contribuir para a 

manutenção do nível de emprego na economia relaciona-se com a 

função econômica do Estado de  

a) promover ajustamento na distribuição de renda.  

b) promover ajustamento na alocação de recursos. 

c) manter a estabilidade econômica.  

d) produzir um bem privado típico. 

e) produzir um bem público típico.  

A função do orçamento que busca equilibrar níveis de preço, emprego e 

renda é a função estabilizadora. 

Gabarito: Letra C 

62) (FCC – Consultor Legislativo – Orçamento Público e 

Desenvolvimento Econômico – Assembleia Legislativa/PE – 2014) Em 

relação às funções do Estado na economia,  

a) para que o Estado possa cumprir adequadamente sua função 

distributiva, necessariamente terá de abrir mão das funções alocativa e 

estabilizadora, levando o país a suportar surtos inflacionários. 

b) a adoção de políticas de transferência de renda em favor de 

populações mais carentes é um instrumento para que o Estado cumpra 

sua função distributiva. 

c) os instrumentos de política monetária não são adequados para que o 

Estado cumpra sua função estabilizadora. 

d) a criação de empresas estatais é o único meio pelo qual o Estado 

poderá cumprir suas funções alocativa e distributiva. 

e) para que o Estado possa cumprir com suas funções alocativa e 

distributiva acabará necessariamente incorrendo em déficit 

orçamentário, sacrificando assim a função estabilizadora. 

Vamos analisar todas as alternativas. 
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a) Errado. A realização de uma de suas funções orçamentária, o Estado não 

necessitará de abrir mão das demais funções. 

b) Certo. Na função distributiva, os instrumentos mais usados para o 

ajustamento são os sistemas de tributos e as transferências. 

c) Errado. Os instrumentos de política monetária são utilizados na função 

estabilizadora do orçamento. 

d) Errado. Existem muitas maneiras do Estado cumprir a função alocativa e 

distributiva do orçamento. 

e) Errado. Não existe a relação do déficit orçamentário e a função alocativa. 

Uma função orçamentária não exclui a outra. 

Gabarito: Letra B 

63) (FCC – Analista de Planejamento e Orçamento – SEAD/PI - 2013) 

No Sistema Único de Saúde, o fornecimento de serviços hospitalares e 

ambulatoriais de alta complexidade para toda a população pelo governo 

estadual se relaciona com a sua função 

(A) alocativa, com a produção de bens privados. 

(B) distributiva, com a provisão de bens públicos. 

(C) alocativa, com a provisão de bens públicos. 

(D) estabilizadora, com a produção de bens públicos. 

(E) alocativa, com a provisão de bens semipúblicos. 

A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação de 

recursos. No que tange aos bens meritórios (ou semipúblicos), excluem a 

parcela da população que não dispõe de recursos para o pagamento. Assim, 

podem ser explorados pelo setor privado, no entanto, podem e devem também 

ser produzidos pelo Estado, em virtude de sua importância para a sociedade, 

como a educação e a saúde. 

Gabarito: Letra E 

64) (FCC – Auditor –TCE/SP - 2013) Segundo a classificação de Richard 

Musgrave sobre as funções do setor público (Estado), em economias de 

mercado, é correto afirmar: 

(A) Faz parte da função distributiva do Estado a produção de bens e 

serviços de infraestrutura, já que estes beneficiam principalmente a 

população carente. 
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(B) O Estado desempenha sua função estabilizadora na economia ao 

diminuir impostos quando a economia está em depressão. 

(C) O programa bolsa-família é um exemplo da função alocativa do 

Estado, já que o Estado minimiza a pobreza ao alocar recursos para os 

mais pobres. 

(D) Produzir bens públicos é um exemplo da função estabilizadora 

desempenhada pelo Estado. 

(E) O Estado desempenha bem sua função distributiva quando cobra 

impostos progressivos sobre a renda e efetua gastos que beneficiam as 

pessoas de maior nível de renda. 

Vamos analisar todas as alternativas. 

a) Errado. A função alocativa do Estado que visa a produção de bens e 

serviços de infraestrutura. 

b) Certo. O Estado desempenha sua função estabilizadora na economia 

ao diminuir impostos quando a economia está em depressão, visando aumentar 

o consumo. 

c) Errado. O programa bolsa-família é um exemplo da função distributiva. 

d) Errado. Produzir bens públicos é um exemplo da função alocativa. 

e) Errado. O Estado desempenha bem sua função distributiva quando cobra 

impostos progressivos sobre a renda e efetua gastos que beneficiam as pessoas 

de menor nível de renda. 

Gabarito: Letra B 

65) (FGV – Analista – Planejamento e Gestão – IBGE – 2016) 

Independentemente das competências específicas dos entes estatais, 

suas atribuições são geradoras de crescentes despesas, que exigem 

cada vez mais recursos para seu financiamento. Quando um ente estatal 

propõe no orçamento a estruturação do anel viário para escoamento da 

produção em uma determinada região, trata-se de uma atividade do 

âmbito da seguinte função do orçamento:  

(A) alocativa;  

(B) distributiva;  

(C) estabilizadora;  

(D) fiscal;  
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(E) investimento.  

A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação de 

recursos, oferecendo bens e serviços necessários e desejados pela sociedade 

que não são providos pela iniciativa privada ou são providos com ineficiência. 

Investimentos em infraestrutura econômica são fundamentais para o 

desenvolvimento, porém são caros e com retornos demorado, o que não atrai 

investimentos da iniciativa privada. 

Gabarito: Letra A 

66) (FGV – Agente Público – TCE/BA – 2013 – Prova Anulada) Os  

investimentos  em  infraestrutura  exigem  elevados  recursos 

financeiros  e  longo  período  de  retorno,  o  que  desestimula  o 

envolvimento da iniciativa privada, sendo  compreensível que se 

transformem em áreas de competência estatal. Assinale  a  alternativa  

que  apresenta  a  função  econômica  do Estado tratada no fragmento 

acima.  

(A) Função estabilizadora.  

(B)  Função alocativa.  

(C)  Função desenvolvimentista.  

(D) Função meritória.  

(E)  Função distributiva.  

A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação de 

recursos, oferecendo bens e serviços necessários e desejados pela sociedade 

que não são providos pela iniciativa privada ou são providos com ineficiência. 

Investimentos em infraestrutura econômica são fundamentais para o 

desenvolvimento, porém são caros e com retornos demorado, o que não atrai 

investimentos da iniciativa privada. 

Gabarito: Letra B 

67) (FGV – Técnico de Administração – Conder – 2013) O Estado 

realiza políticas econômicas para promover o emprego e o 

desenvolvimento social, diante da incapacidade do mercado em 

promovê‐los. Essa ação do Estado está baseada na função 

(A) distributiva. 

(B) alocativa. 
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(C) social. 

(D) estabilizadora. 

(E) financeira. 

A função estabilizadora visa manter a estabilidade econômica, mantendo 

elevado nível de emprego e a estabilidade nos níveis de preços. 

Gabarito: Letra D 

68) (FGV – Economista – Sudene – 2013) Um tipo de falha de mercado, 

com a qual as economias se deparam, são as externalidades. A 

intervenção do Estado pode ser justificada nesse caso, por meio das 

seguintes possibilidades: 

( ) Concessão de subsídios para gerar externalidades positivas. 

( ) Imposição de penalidades para reduzir a geração de externalidades 

negativas. 

( ) Assumir a responsabilidade de um investimento cujo prazo de 

maturação é longo e pouco rentável. 

Assinale: 

(A) se apenas a possibilidade I estiver correta. 

(B) se apenas a possibilidade II estiver correta. 

(C) se apenas as possibilidades I e II estiverem corretas. 

(D) se apenas as possibilidades II e III estiverem corretas. 

(E) se todas as possibilidades estiverem corretas. 

Vamos analisar todos os itens. 

I) Certo. A externalidade positiva é uma das finalidades da função alocativa, 

uma vez que ela busca retorno positivos para a sociedade, mediante a prestação 

de serviços e fornecimento de bens. 

II) Certo. A redução de externalidade negativas também é objetivo da 

função alocativa do orçamento. 

III) Certo. A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação 

de recursos, oferecendo bens e serviços necessários e desejados pela sociedade 

que não são providos pela iniciativa privada ou são providos com ineficiência. 
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Investimentos em infraestrutura econômica são fundamentais para o 

desenvolvimento, porém são caros e com retornos demorado, o que não atrai 

investimentos da iniciativa privada. 

Gabarito: Letra E 

69) (FGV – Consultor Legislativo – Orçamento Público - Assembleia 

Legislativa/MA – 2013) No planejamento governamental, o orçamento 

recebe grande destaque em seu aspecto econômico, revelando‐se um 

instrumento de ação estatal na economia de forma a executar suas 

diversas funções. Com relação à finalidade da função distributiva, 

assinale a afirmativa correta. 

a) Manter a estabilidade econômica tendo como finalidade principal o 

combate à inflação e o consequente aumento de renda da população 

economicamente ativa  

b) Buscar o equilíbrio entre as execuções da receita e despesa públicas 

a fim de distribuir as políticas públicas conforme a capacidade de 

arrecadação 

c) Promover ajustamentos na alocação de recursos orçamentários 

buscando a manutenção dos gastos com custeio e os investimentos 

necessários para a melhoria da qualidade das ofertas de bens e serviços 

d) Promover o ajustamento na distribuição de rendas na busca da 

melhoria progressiva da qualidade de vida das camadas mais pobres da 

população 

e) Ampliar a atuação do Estado nos três níveis de poder de forma a 

atender satisfatoriamente todas as demandas da população 

apresentadas pelas lideranças partidárias 

Vamos analisar todos os itens. 

a) Errado. Essa é a função estabilizadora. 

b) Errado. Também está relacionada com a função estabilizadora. 

c) Errado. Essa é a função alocativa. 

d) Certo. Está relacionado à função distributiva promover o ajustamento na 

distribuição de rendas na busca da melhoria progressiva da qualidade de vida 

das camadas mais pobres da população 

e) Errado. Ampliar a atuação do Estado nos três níveis de poder não está 

relacionado diretamente a nenhuma função. 
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Gabarito: Letra D 

DEMAIS TEMAS 

70) (FCC – Analista – Todos os Cargos – Assembleia Legislativa/PE – 

2014) De acordo com a Constituição Federal, a competência da União 

para legislar sobre Direito Financeiro e Orçamento 

(A) é concorrente com a dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, observadas as restrições decorrentes de tratados e 

convenções firmados entre Brasil e Organizações Internacionais. 

(B) é suplementar, desde que não tenha sido exercida pelos Estados ou 

pelos Municípios, observadas, quando for o caso, as restrições 

decorrentes de compromissos firmados com países estrangeiros e 

organismos internacionais. 

(C) é limitada a estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e 

orçamento no âmbito municipal, exceto no que concerne aos assuntos 

que tiverem sido objeto de acordo com organismos internacionais. 

(D) se não exercida para editar lei federal sobre normas gerais, 

permitirá que os Estados exerçam sua competência legislativa plena, 

para atender as suas peculiaridades. 

(E) é concorrente com a dos Estados e do Distrito Federal, no que diz 

respeito a estabelecer normas específicas ou gerais de direito financeiro 

e orçamento. 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre Direito Financeiro. 

Inexistindo lei federal sobre normas gerais de Direito Financeiro, os 

Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas 

peculiaridades; sobrevindo lei federal sobre normas gerais, a lei estadual 

restará suspensa sua eficácia, no que lhe for contrária.  

Assim, inicialmente, se a União não exercer a sua competência legislativa 

concorrente em Direito Financeiro e o Estado-Membro exercer a sua, em 

sobrevindo lei federal que regule a questão, a lei estadual restará suspensa. Não 

é revogada, o que significa que se a União revogar a sua lei geral, a lei estadual 

sairá da inércia e entrará em vigor, até que outra lei federal lhe suspenda 

novamente os efeitos ou outra lei estadual a revogue. 

Gabarito: Letra D 
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71) (FCC - Analista de Controle Externo – TCE/AP - 2012) O 

instrumento de gestão que se torna em plano de governo expresso em 

forma de lei, que faz a estimativa de receita a arrecadar e fixa a despesa 

para um período determinado de tempo, em geral de um ano, chamado 

exercício financeiro, em que o governante não está obrigado a realizar 

todas as despesas ali previstas, porém não poderá contrair outras sem 

a prévia aprovação do Poder Legislativo, é conhecido como Orçamento: 

a) Flexível. 

b) Ordinário. 

c) Contínuo. 

d) Público. 

e) Operacional. 

É um conceito de Orçamento Público. O que já responde a questão. 

Explicando um pouco mais, o período "o governante não está obrigado a 

realizar todas as despesas ali previstas, porém não poderá contrair outras sem 

a prévia aprovação do Poder Legislativo" conceitua o orçamento autorizativo.  

Os orçamentos públicos podem ser classificados em orçamentos de 

natureza impositiva e de natureza autorizativa: 

➢ Orçamento impositivo: é aquele em que, uma vez consignada uma 

despesa no orçamento, ela deve ser necessariamente executada. 

Nesta visão, o orçamento, por se tratar de uma lei, deve ser 

rigorosamente cumprido. 

➢ Orçamento autorizativo: não existe obrigatoriedade de execução 

das despesas consignadas no orçamento público, já que o Poder 

Público tem a discricionariedade para avaliar a conveniência e a 

oportunidade do que deve ou não ser executado. Em nosso país, o 

orçamento é autorizativo na quase totalidade da LOA. O fato de ser 

fixada uma despesa na lei orçamentária anual não gera o direito de 

exigência de sua realização por via judicial.  

Gabarito: Letra D 

72) (FGV – Oficial de Chancelaria – MRE – 2016) Na Federação 

brasileira, a União exerce certas competências legislativas concorrentes 

com outros entes federativos, o que exige um nível mínimo de 

harmonização entre as distintas esferas de governo. Considerando a 

sistemática constitucional, é correto afirmar que, nessa esfera de 

competências:  
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a) a União possui competência plena, enquanto não editadas as normas 

específicas dos Estados;  

b) a União e os Estados devem observar as normas gerais constantes da 

Constituição Federal;  

c) a superveniência da legislação estadual revoga a norma editada pela 

União que se mostre incompatível;  

d) os Estados possuem competência plena, enquanto a União não editar 

as normas gerais;  

e) a superveniência da lei estadual sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei editada pela União.    

Inexistindo lei federal sobre normas gerais de Direito Financeiro, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades; 

sobrevindo lei federal sobre normas gerais, a lei estadual terá sua eficácia 

suspensa, no que lhe for contrária. 

Gabarito: Letra D 

73) (FGV - Agente Público - TCE/BA - 2014) Quanto ao orçamento 

público, assinale a afirmativa correta.  

a) Visa à efetivação de políticas públicas definidas pelo Estado em sua 

dimensão política.  

b)  Tem  a  finalidade  de  alcançar  a  satisfação  social, 

independente do equilíbrio fiscal.  

c) Apresenta  apenas  os  enfoques  político  e  jurídico  para sua 

execução e controle.  

d) Tem  como  objetivo  o superávit  da  execução  orçamentária 

para futura abertura de créditos adicionais.  

e)  Apresenta  a  reserva  de  contingência  para  possíveis 

coberturas com gastos de pessoal e investimentos.  

Vamos analisar todos os itens. 

a) Certo. O aspecto político tem a característica do grupo partidário que 

detém a maioria, consoante a escolha dos cidadãos. É a ótica que diz respeito à 

sua característica de plano de governo ou programa de ação do grupo/facção 

partidária que detém o poder.  
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b) Errado. O aspecto econômico busca racionalizar o processo de alocação 

de recursos, buscando o equilíbrio das contas públicas, com foco nos 

melhores resultados para a Sociedade. 

c) Errado. Existem os aspectos político, jurídico, econômico, financeiro e 

técnico. 

d) Errado. Não existe esse objetivo. 

e) Errado. De acordo com a LRF, a LOA conterá reserva de contingência, 

cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente 

líquida, será estabelecida na LDO, destinada ao atendimento de passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Poderá ser 

utilizada para abertura de créditos adicionais, desde que definida na lei de 

diretrizes orçamentárias. 

Gabarito: Letra A 

74) (FGV – Auditor do Tesouro – Pref. do Recife/PE – 2014) Com 

relação ao modelo orçamentário brasileiro, assinale a afirmativa 

correta.  

a) Está definido na Constituição Federal, sendo composto por quatro 

instrumentos: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a 

Lei Orçamentária Anual e a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

b) Tem natureza impositiva, sendo fruto da iniciativa do Poder 

Executivo, que envia os projetos de lei para apreciação e votação do 

Poder Legislativo.  

c) Estabelece, de forma nacional, os objetivos, as diretrizes e as metas 

da administração pública federal para as despesas de capital e as 

relativas aos programas de duração continuada.  

d) Confere ao Poder Legislativo a competência de, através de comissão 

mista formada por senadores e deputados, apreciar os projetos das leis 

orçamentárias e suas alterações.  

e) É formado por leis ordinárias, cada qual com um escopo legislativo 

definido e específico, o que permite autonomia na execução de seus 

objetivos e metas.  

Vamos analisar todos os itens. 

a) Errado. O orçamento brasileiro é composto por três instrumentos: o 

Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 
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b) Errado. O orçamento público tem natureza autorizativa, sendo de 

iniciativa do Poder Executivo.  

c) Errado. O plano plurianual estabelece, de forma regionalizada, os 

objetivos, as diretrizes e as metas da administração pública federal para as 

despesas de capital e as delas decorrentes e as relativas aos programas de 

duração continuada.  

d) Certo. Na fase de discussão/aprovação, o Poder Legislativo tem 

competência de, através de comissão mista formada por senadores e deputados, 

apreciar os projetos das leis orçamentárias e suas alterações.  

e) Errado. Os instrumentos de planejamento e orçamento são leis 

ordinárias, porém não há autonomia entre eles. PPA, LDO e LOA devem ser 

coerentes entre si. 

Gabarito: Letra D 

75) (FGV – Agente Administrativo – Sudene – 2013) A doutrina 

keynesiana implicou na utilização sistemática do orçamento público 

como instrumento de 

(A) controle de gastos. 

(B) programação orçamentária. 

(C) transparência financeira. 

(D) política fiscal. 

(E) responsabilidade social. 

A partir da década de 1930 o economista britânico John Maynard Keynes 

revisou as teorias liberais de Adam Smith, principalmente no que se refere a 

não intervenção do Estado na economia. A doutrina keynesiana passou a 

reconhecer o orçamento público como instrumento a ser utilizado 

sistematicamente para o alcance da política fiscal, com vistas à estabilização, 

à expansão ou à retração da atividade econômica. 

 

Gabarito: Letra D 

76) (FGV – Técnico Administrativo – INEA/RJ – 2013) A respeito do 

orçamento público brasileiro, assinale a afirmativa correta. 

a) Ele é facultativo mas, regra geral, todos os entes envolvidos na sua 

elaboração, buscam executá‐lo com correção. 
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b) Ele é plurianual com desdobramentos de execução em quatro anos 

que coincidem com o mandato de quem o elaborou. 

c) Ele é aprovado em uma única lei orçamentária sendo dividido em 

fiscal, da seguridade social e de investimentos em empresas estatais. 

d) Ele é misto, pois envolve os poderes executivo, legislativo e judiciário 

durante as etapas de planejamento, controle e aprovação das contas, 

respectivamente. 

e) Ele é um instrumento composto pelos aspectos político e jurídico, 

tendo em vista ser aprovado e executado pelo grupo que está no poder. 

Vamos analisar todos os itens. 

a) Errado. O orçamento não é facultativo, uma vez que existem prazos para 

sua elaboração e aprovação. 

b) Errado. O orçamento é anual. O plano plurianual tem desdobramentos 

de execução em quatro anos, mas que não coincidem com o mandato. 

c) Certo. O orçamento é composto pelos orçamento fiscal, seguridade social 

e investimentos. 

d) Errado. O orçamento é do tipo misto, pois a elaboração e a execução 

são de competência do Executivo, cabendo ao Legislativo a votação e o 

controle. 

e) Errado. O orçamento é um instrumento composto por aspectos como o 

político e o jurídico. Entretanto, apenas o aspecto político está relacionado ao 

grupo partidário que detém a maioria. Já o aspecto jurídico está relacionado 

à ótica em que se define ou integra a lei orçamentária no conjunto de 

leis do país 

Gabarito: Letra C 

77) (FGV – Administrador – INEA/RJ – 2013) O orçamento é um 

instrumento utilizado para previsão de receitas e despesas. Na prática, 

sem a previsão orçamentária de receitas não há a possibilidade de 

realização de despesas. Dadas as suas características, o orçamento é 

(A) um elemento jurídico, político e econômico. 

(B) um elemento fiscal, contábil e econômico. 

(C) um elemento fiscal, político e financeiro. 

(D) um elemento fiscal, contábil e financeiro. 
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(E) um elemento jurídico, fiscal e financeiro. 

Os aspectos do orçamento são: político, econômico, jurídico, financeiro 

e técnico.  

Gabarito: Letra D 
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