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Classificação da Receita Orçamentária 

Receitas Intraorçamentárias 



Classificação da Receita Orçamentária 

25) (CESPE - Especialista Gestão - Administrador – 
Auditoria/Gestão – SESA/ES - 2011) Ingressos 
intraorçamentários são constituídos por receitas de operações 
entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas 
estatais dependentes e outras entidades integrantes do 
orçamento fiscal e da seguridade social.  

 

GABARITO: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

26) (CESPE – Auditor Controle Interno – Pref. Mun./JPS – CGM – 
2018) As receitas intraorçamentárias são a contrapartida das 
despesas classificadas na modalidade de aplicação 91 — 
aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e 
entidades integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da 
seguridade social —, mas não são capazes de possibilitar a 
anulação do efeito da dupla contagem na consolidação das 
contas governamentais.  

 

GABARITO: 

 

 

 

 

 

 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

Outras Classificações da Receita: 

1) Quanto à Natureza ou Forma de Ingresso 

 a) Orçamentária 

 b) Extraorçamentária 

 

2) Quanto à Regularidade ou Periodicidade 

 a) Ordinária – permanentes / regular 

 b) Extraordinária – eventual / imprevisível 

 

 

 

 

 

 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

27) (FCC – ACE - TCE/CE – 2008) Quanto ao ingresso, as 
receitas classificam-se como 

  

(A) originárias e derivadas. 

(B) orçamentárias e extra-orçamentárias. 

(C) corrente e de capital. 

(D) ordinárias e extraordinárias. 

(E) flutuantes e permanentes. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

28) (FCC – Procurador de Contas – TCE/AP – 2010) Conforme 
classificação doutrinária, quanto à periodicidade, as receitas 
públicas se classificam em 

  

(A) originárias e derivadas. 

(B) originárias e transferidas. 

(C) ordinárias e extraordinárias. 

(D) entradas e ingressos. 

(E) de capital e correntes. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

Outras Classificações da Receita: 

3) Quanto ao Poder de Tributar – Ente 

 

4) Quanto à Esfera 

 - Orçamento Fiscal (OF) 

 - Orçamento Investimentos (OI) 

 - Orçamento da Seguridade Social (OS) 

 

 

 

 

 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

29) (CESPE - Auditor Fiscal de Controle Externo – Administração 
– TCE/SC – 2016) O objetivo da classificação da receita pública 
por esfera orçamentária é identificar se o item a ser classificado 
pertence ao orçamento fiscal, ao orçamento da seguridade social 
ou ao orçamento de investimento das empresas estatais. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

Outras Classificações da Receita: 

5) Quanto à Coercitividade (Procedência) 

Essa classificação possui uso acadêmico e não é normatizada; 
portanto, não é utilizada como classificador oficial da receita pelo 
poder público. 
 

a) Derivada – poder de império / obrigatória 

São as obtidas pelo poder público por meio da soberania estatal. 
Decorrem de norma constitucional ou legal e, por isso, são 
auferidas de forma impositiva, como, por exemplo, as receitas 
tributárias e as de contribuições especiais. 



Classificação da Receita Orçamentária 

Outras Classificações da Receita: 

5) Quanto à Coercitividade (Procedência) 
 

b) Originária – atos negociais / voluntárias 

São as arrecadadas por meio da exploração de atividades 
econômicas pela Administração Pública. Resultam, 
principalmente, de rendas do patrimônio mobiliário e imobiliário 
do Estado (receita de aluguel), de preços públicos, de prestação 
de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou 
agropecuários. 

 

Obs.: Preço público e tarifa são sinônimos. 

 

 

 

 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

30) (FGV - Procurador – ALERJ – 2017) Os royalties do petróleo 
são uma importante fonte de recursos para o Estado do Rio de 
Janeiro. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, a participação devida aos Estados, Municípios e Distrito 
Federal nos royalties do petróleo possui natureza jurídica de:  

(A) imposto;  

(B) taxa;  

(C) contribuição social;  

(D) receita originária;  

(E) receita derivada.       GABARITO: 


