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Instrumentos de Planejamento 

Instrumentos de Planejamento – LDO 

Anexo de Metas Fiscais – AMF (art. 4, §1º e §2º, LRF) 

METAS anuais para Receitas, Despesas, Resultado Nominal, 
Resultado Primário, Montante da Dívida Pública para o 
exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. 

  

Anexo de Riscos Fiscais – ARF (art. 4, §3º, LRF) 

- riscos orçamentários 

- riscos de dívida 

 



Instrumentos de Planejamento 

(FCC – Administrador – DP/RR – 2015) Uma das inovações 
trazidas pela LRF foi o Anexo de Metas Fiscais, cujo 
conteúdo deve prever, por exemplo, avaliação do 
cumprimento das metas estabelecidas no ano anterior, o 
que contribui para o aprimoramento do planejamento 
público. Esse documento integra 

  

(A) a LOA, apenas. 

(B) a LDO, apenas. 

(C) o PPA, apenas. 

(D) a LOA e a LDO, apenas. 

(E) a LOA, LDO e PPA.      GABARITO:  

 



Instrumentos de Planejamento 

Instrumentos de Planejamento – LOA 

# ART. 165, §5º, CF/88 - A lei orçamentária anual 
compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; 

 



Instrumentos de Planejamento 

Instrumentos de Planejamento – LOA 

# ART. 165, §5º, CF/88 - A lei orçamentária anual 
compreenderá: 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas 
as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

 

 



Instrumentos de Planejamento 

Instrumentos de Planejamento – LOA 

# ART. 165, §5º, CF/88 - A lei orçamentária anual 
compreenderá: 

 

 

 



Instrumentos de Planejamento 

(FCC – Analista Judiciário - Contabilidade – TRT 4ª – 2011) 
O orçamento da seguridade social compreende SOMENTE as 
despesas 

  

(A) correntes da previdência social, assistência social e 
saúde. 

(B) nas funções previdência social, saúde e educação. 

(C) nas funções previdência básica, saúde e assistência 
social. 
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(D) correntes da saúde e previdência básica e de capital da 
assistência social. 

(E) nas funções previdência social, assistência social e 
saúde. 

 

GABARITO: 

 

 



Instrumentos de Planejamento 

(SMA – Assistente Técnico Legislativo – CMRJ – 2014) Com 
base em dispositivo constitucional, o tipo de orçamento que 
engloba os recursos dos Poderes Executivo e Legislativo, 
representado pelos fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta dos municípios, é aquele 
denominado de: 

  

(A) orçamento-programa   

(B) orçamento de investimento 

(C) orçamento de desempenho  

(D) orçamento fiscal 

GABARITO: 

 

 



Instrumentos de Planejamento 

Instrumentos de Planejamento – LOA 2018 da União 

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social é R$ 3.506.421.082.632,00 ... assim 

distribuída: 

I – OF: R$ 1.625.647.682.049,00 

II - OS: R$ 723.557.975.629,00 

III - Refinanciamento da dívida: R$ 1.157.215.424.954,00 



Instrumentos de Planejamento 

Instrumentos de Planejamento – LOA 2018 da União 

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social é R$ 3.506.421.082.632,00 ... assim 

distribuída: 

I – OF:  R$ 1.344.128.529.289,00 

II - OS: R$ 1.005.077.128.389,00 

III - Refinanciamento da dívida: R$ 1.157.215.424.954,00 



Instrumentos de Planejamento 

Instrumentos de Planejamento – LOA 2018 da União 

Art. 5, § 2º, LRF - Refinanciamento da dívida  

O refinanciamento da dívida pública constará 

separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 

adicional. 
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Instrumentos de Planejamento – LOA 2018 da União 

Art. 5º - As fontes de recursos para financiamento das 

despesas do Orçamento de Investimento somam R$ 

68.809.297.837 ... 

Art. 6º - A despesa do Orçamento de Investimento é fixada 

em R$ 68.809.297.837,00 



Instrumentos de Planejamento 

(FCC – Agente Defensoria – Administrador – DP/SP – 2015) 
Acerca dos orçamentos públicos, nos termos da Constituição 
Federal, o orçamento fiscal, de investimentos das empresas 
estatais e o da seguridade social constarão da lei  

  

(A) orçamentária de iniciativa do Poder Executivo, na qual 
não será permitida a concessão ou utilização de créditos 
ilimitados. 

(B) do Plano Plurianual, elaborada no primeiro ano do 
governo, a qual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas 
da Administração pública. 
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(C) orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, com 
vigência de doze meses, ou seja, de 1o de janeiro a 31 de 
dezembro. 

(D) do Plano Plurianual, contemplando as ações 
governamentais, desdobradas em programas e metas, com 
vigência de quatro anos. 

(E) de Diretrizes Orçamentárias, elaborada pelo Poder 
Executivo, definindo as metas e prioridades em termos de 
programas a executar pelo Governo. 

 

GABARITO: 


