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Classificação da Receita Orçamentária 

Art. 103, §único, Lei 4.320/64 

Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita 
extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa 
orçamentária. 

 

 

 

 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

Entradas Compensatórias 



Classificação da Receita Orçamentária 

1) (CESPE - Agente Administrativo – DPU – 2016) Recursos 
financeiros de caráter temporário, como as fianças, integram as 
receitas na LOA. 

 

GABARITO: 

  

2) (CESPE – Auditor Controle Interno – Pref. Mun./JPS – CGM – 
2018) As receitas extraorçamentárias não pertencem ao Estado, 
têm caráter temporário e são reconhecidas na contabilidade 
como passivos financeiros. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

3) (CESPE – Auditor Controle Interno – Pref. Mun./JPS – CGM – 
2018) A modificação do valor do patrimônio financeiro de um 
ente público por ocasião do seu registro contábil é uma das 
características das receitas extraorçamentárias.  

 

 

 

 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

4) (FCC – Auditor – TCE/AM – 2015) A prefeitura do Município de 
Ladeira Alta do Norte, no mês de julho de 2015, assinou um 
contrato com a empreiteira de serviços Vai-Vai Obras de 
Engenharia Ltda., objetivando a construção de duas escolas 
públicas, no valor de R$ 2.500.000,00. A empresa contratada 
depositou na conta bancária da prefeitura o valor de R$ 
125.000,00 como garantia contratual. Na  contabilidade da 
prefeitura, o depósito efetuado pela empresa contratada é 
considerado como 



Classificação da Receita Orçamentária 

(A) dispêndio extraorçamentário e diminui o passivo circulante. 

(B) ingresso extraorçamentário e não altera o Patrimônio Líquido. 

(C) receita imobiliária e altera o Patrimônio Líquido. 

(D) receita de capital e não altera o Patrimônio Líquido. 

(E) ingresso orçamentário e aumenta o passivo circulante. 

 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

5) (FCC - Analista Judiciário - Contabilidade – TRT 13ª Região – 
2014) Com o objetivo de atender a   insuficiência de caixa no 
exercício de 2014, o município de Brilhante Azul realizou 
contratação de operação de crédito por antecipação de receitas 
orçamentárias − ARO no valor de R$ 250.000,00. Nos termos da 
Lei Federal no 4.320/1964, no balanço financeiro, estas 
operações de créditos são classificadas como 



Classificação da Receita Orçamentária 

(A)  créditos extraordinários. 

(B) passivo não circulante. 

(C) receita de capital. 

(D) receita extraorçamentária. 

(E) passivo permanente. 

 

 

 

 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

6) (FCC – Técnico Judiciário - Administrativa – TRT 24ª – 2011) 
Configuram apenas receitas extraorçamentárias: 

  

(A) alienação de bens e depósito de terceiros. 

(B) cauções e consignações. 

(C) ICMS e ARO. 

(D) ganhos com aplicação financeira e cauções. 

(E) imposto de renda retido na fonte e convênios recebidos. 

 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

7) (FCC - Agente de Defensoria Pública – Contador – DPE/SP – 
2013) São ingressos de recursos financeiros que NÃO integram a 
Lei Orçamentária Anual aqueles oriundos  

(A) das fianças e das multas e juros de mora. 

(B) das operações de crédito por antecipação da receita 
orçamentária e das transferências correntes. 

(C) da inscrição da dívida ativa e das consignações. 

(D) das consignações e das operações de crédito por antecipação 
da receita orçamentária. 

(E) das operações de crédito de longo prazo e da emissão de 
moeda. 

            GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

8) (FCC - Técnico Judiciário - Contabilidade – TRF 4ª Região – 
2014) No primeiro bimestre de 2014, determinada entidade do 
setor público contratou operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária, no valor de R$ 450.000. Nos termos da Lei 
Federal no 4.320/64, a operação refere-se a uma 

(A) receita de capital. 

(B) dívida ativa. 

(C) receita corrente. 

(D) variação patrimonial quantitativa. 

(E) entrada compensatória no ativo e passivo financeiros. 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

Receitas Orçamentárias – MTO 2019 e MCASP 

Disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o 
exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público. 
Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das 
políticas públicas, a receita orçamentária é fonte de recursos 
utilizada pelo Estado em programas e ações cuja finalidade 
precípua é atender às necessidades públicas e demandas da 
sociedade. 

Essas receitas pertencem ao Estado, integram o patrimônio do 
Poder Público, aumentam-lhe o saldo financeiro e, via de regra, 
por força princípio da universalidade, estão previstas na LOA. 



Classificação da Receita Orçamentária 

 

 

 

 

 


