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Tipos de Orçamento 

Tipos de Orçamento 

- Maneira pela qual o orçamento é elaborado 

- Depende do regime político vigente. 
 

1) LEGISLATIVO (parlamentarismo) - 1 / 2 / 4 
 

2) EXECUTIVO (poder absoluto / regime autoritário) - 1 / 2 
/ 3 
 

3) MISTO - no Brasil (CF/88) 

- Legislativo: 2 – parte / 4 

- Executivo: 1 / 2 – parte / 3 
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28) (FGV - Analista Legislativo - Área Controladoria - 
CM/Salvador - 2018) No ciclo de elaboração do orçamento 
público, os poderes Executivo e Legislativo têm funções 
legalmente estabelecidas. São funções do Poder Legislativo:  

 

(A) elaboração e acompanhamento;  

(B) elaboração e sanção;  

(C) apreciação e execução;  

(D) aprovação e avaliação;  

(E) sanção e avaliação. 

 
GABARITO: 
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29) (CESPE - Analista Administração Pública – Espec. 

Serviços – 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.  

 

GABARITO: 
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30) (FCC – Analista Judiciário - Administrativa – TRE/TO – 
2011) Em relação ao ciclo orçamentário, 

 

(A) o Poder Judiciário goza de autonomia administrativa e 
financeira e suas propostas orçamentárias não estão 
sujeitas à qualquer limite para preservar a independência 
desse poder em relação ao Executivo. 

(B) a consolidação de todas as propostas orçamentárias, no 
âmbito da União, é efetuada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda 
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(C) o projeto de Lei Orçamentária Anual da União será 
apreciado pelas duas Casas do Congresso Nacional em 
sessão conjunta. 

(D) as emendas ao projeto de lei do orçamento anual 
podem ser aprovadas independentemente da existência de 
recursos necessários à sua execução.  

(E) não há prazos para que o Poder Judiciário e o Ministério 
Público encaminhem suas propostas orçamentárias para 
consolidação pelo Poder Executivo. 

 

GABARITO: 
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Ciclo Orçamentário Ampliado – CESPE - com 8 fases/etapas: 

1) Formulação do planejamento plurianual, pelo Executivo; 

2) Apreciação e adequação do plano, pelo Legislativo; 

3) Proposição de metas e prioridades para a administração 
e da política de alocação de recursos pelo Executivo; 

4) Apreciação e adequação da LDO, pelo Legislativo; 

5) Elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo; 

6) Apreciação, adequação e autorização legislativa; 

7) Execução dos orçamentos aprovados; e 

8) Avaliação da execução e julgamento das contas. 
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31) (CESPE - Analista Judiciário - Área Administrativa - 
TRE/BA - 2017) O ciclo orçamentário é o período de tempo 
em que se processam as atividades típicas do orçamento 
público. Em sua concepção ampliada — adotada pela 
Constituição Federal de 1988 —, tal ciclo desdobra-se em 
oito fases. Uma dessas fases corresponde à elaboração da 
proposta de orçamento pelo Poder Executivo e a sua 
submissão ao Poder Legislativo. Essa fase ocorre  
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A) juntamente com a proposição de metas e prioridades 
para a administração pelo Poder Executivo. 

B) logo após a aprovação pelo Poder Legislativo da política 
de alocação de recursos proposta pelo Poder Executivo. 

C) logo após a apreciação e a adequação da lei de diretrizes 
orçamentárias pelo Poder Legislativo. 

D) imediatamente antes da execução do orçamento pelo 
Poder Executivo. 

E) imediatamente após a apreciação e a aprovação do plano 
plurianual pelo Poder Legislativo. 

 

GABARITO: 


