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Classificação da Receita Orçamentária 

15) (FGV – Analista Legislativo - Área Financeira – CM/Salvador – 
2018) O Quadro I a seguir apresenta as receitas tributárias 
realizadas do Estado Fênix, relativas ao exercício 20X1, extraídas 
do Balanço Orçamentário do ente.  

  

Receita Tributária Total  - R$ 35.900.200,00  

Receita IPVA – Parte Municípios  - R$ 1.750.000,00  

Receita ICMS – Parte Municípios - R$ 8.500.200,00  

Outras Receitas Correntes (Parte Municípios)-R$ 510.750,00 



Classificação da Receita Orçamentária 

De acordo com o Quadro I, o valor da receita tributária 
orçamentária do Estado Fênix no exercício 20X1 é de:  

  

(A) R$ 35.900.200,00;  

(B) R$ 35.389.450,00;  

(C) R$ 34.150.000,00;  

(D) R$ 27.400.000,00;  

(E) R$ 25.139.250,00. 

 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

16) (VUNESP - Agente Fiscalização – TCE/SP – 2017) As receitas 
orçamentárias decorrentes da exploração econômica da folha de 
pagamento de um ente público classificam-se como 

(A) receita de serviços. 

(B) transferências correntes. 

(C) receita tributária. 

(D) transferências de capital. 

(E) receita patrimonial. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

17) (CESPE – Analista Administrativo – Área II – ANP – 2013) As 
receitas dos royalties são originadas pela exploração do 
patrimônio do Estado, que é constituído por recursos minerais, 
hídricos e florestais. Essas receitas são classificadas como 
patrimoniais, dentro da categoria econômica receitas correntes. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

18) (CESPE – Agente Administrativo – PF – 2014) Considere que 
uma universidade pública seja proprietária de uma fazenda de 
criação de gado e realize a venda de animais para abate, 
auferindo, na operação, receita tipicamente classificada como de 
atividade agropecuária. Nessa situação, tal receita, do ponto de 
vista orçamentário, deverá ser classificada como receita corrente. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

19) (CESPE – Auditor Controle Externo – Área Administrativa – 
Contabilidade – TCE/PA – 2016) Quando o Estado atua como 
empresário no âmbito comercial, industrial ou de prestação de 
serviços, as receitas originárias são classificadas como 
empresariais; quando são provenientes de renda gerada pelo 
patrimônio do próprio Estado, as receitas são classificadas como 
patrimoniais. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

20) (FCC - Técnico Judiciário - Contabilidade – TRF 4ª Região – 
2014) O Senhor Benfeitor Leal fez uma transferência financeira 
de R$ 500.000 a determinado município da região norte do 
Brasil, destinada a aquisição de livros didáticos para distribuição 
gratuita nas escolas públicas municipais. Nos termos da Lei 
Federal no 4.320/64, recursos financeiros recebidos pelo 
município é uma receita 

(A) corrente.   (B) patrimonial. 

(C) doação.    (D) capital. 

(E) independente da execução orçamentária. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

21) (FCC - Assistente Técnico Administrativo - Técnico Contábil – 
Pref. Mun. Teresina/PI – 2016) O Município de Buriti Doce dos 
Lagos recebeu recursos financeiros do governo do Estado, 
destinados à construção de um hospital público municipal. Sob o 
aspecto orçamentário os recursos financeiros recebidos pelo 
Município são classificados como 

(A) receita de capital – transferências de capital. 

(B) despesa de capital – obras e instalações.  

(C) variações patrimoniais aumentativas. 

(D) receita corrente – transferências voluntárias. 

(E) receita de capital – investimentos. 

             GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

22) (FCC – Técnico Superior – Contador/PGM – Pref. Mun. 
Teresina/PI – 2016) Considere: 

  

I. Receita tributária. 

II. Superávit do orçamento corrente resultante do 
balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes. 

III. Realização de recursos financeiros oriundos de constituição 
de dívidas. 

IV. Receita de contribuição. 

V. Receita industrial. 



Classificação da Receita Orçamentária 

No termos regulados pela Lei no 4.320/1964, são receitas 
orçamentárias o que consta APENAS em 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I, II, III e V. 

(C) I, II, IV e V. 

(D) I, III, IV e V. 

(E) II, III, IV e V. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

23) (CESPE - Técnico de Orçamento - MPU - 2010) As receitas 
tributárias, de contribuições, agropecuárias, patrimoniais e o 
superavit do orçamento corrente são considerados receitas 
correntes.  

 

GABARITO: 

 

 

 

 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

24) (CESGRANRIO – Analista Gestão Corporativa – Finanças e 
Orçamento – EPE – 2014) Na busca do equilíbrio orçamentário, o 
Governo estabelece uma meta para superavit do orçamento 
corrente. Tal receita, consoante a Lei Geral que regula a 
Contabilidade Pública, é considerada como sendo uma receita de 

(A) capital 

(B) inversão 

(C) exploração 

(D) aplicação 

(E) patrimônio         GABARITO: 

 

 

 

 

 

 

 

 


