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Classificação da Receita Orçamentária 

32) (FCC – Auditor-Substituto – TCM/RJ – 2015) Receitas 
correntes 

 

I. não decorrem de uma mutação patrimonial, e, portanto, são 
consideradas receitas efetivas. 

II. e de capital intraorçamentárias constituem novas categorias 
econômicas da receita orçamentária. 

III. decorrem de uma mutação patrimonial e, portanto, não são 
consideradas receitas efetivas. 

  



Classificação da Receita Orçamentária 

Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I e III. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I. 

(E) I e II. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

33) (FCC - Analista Judiciário - Contabilidade – TJ/AP – 2014) A 
receita orçamentária efetiva 

  

(A) é um fato contábil qualitativo. 

(B) não altera a situação patrimonial líquida. 

(C) aumenta a situação patrimonial líquida. 

(D) constitui fato contábil permutativo misto. 

(E) constitui fato contábil permutativo. 

 

GABARITO: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

34) (FUNRIO – Contador – Instituto Federal Baiano – 2016) 
Quanto à afetação patrimonial, é correto afirmar que a receita 
orçamentária efetiva 

  

A) representa um fato contábil permutativo. 

B) ocorre na alienação de bens móveis. 

C) proporciona um passivo circulante correspondente. 

D) surge da cobrança de dívida ativa tributária. 

E) constitui fato contábil modificativo aumentativo. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

35) (FCC – Analista Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2015) No 
mês de janeiro de 2015, determinado ente da federação 
contabilizou receitas orçamentárias, no valor total de R$ 
22.350.000,00. Quanto ao impacto na situação líquida 
patrimonial, as receitas podem ser efetivas e não efetivas. São 
consideradas como efetivas e não efetivas, respectivamente, as 
receitas referentes a 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

(A) multas de trânsito e imobiliárias. 

(B) serviços e patrimoniais. 

(C) tributárias e operações de crédito. 

(D) aluguéis e impostos. 

(E) juros ativos e transferências correntes. 

 

GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

36) (SMA – Analista Legislativo – Orçamento e Finanças – CMRJ 
– 2015) Das possíveis fontes de recursos financeiros a serem 
arrecadadas por uma determinada prefeitura, durante o exercício 
financeiro, sem quaisquer reservas, condições ou 
correspondência no passivo para acorrer às despesas públicas, 
aquela que é classificada, quanto à repercussão patrimonial, 
como uma receita não efetiva é:  

(A) transferência intergovernamental 

(B) dividendo de empresas públicas 

(C) cota-parte do IPVA 

(D) dívida ativa não tributária 

            GABARITO: 



Classificação da Receita Orçamentária 

37) (FCC – Analista Judiciário – Área Administrativa – TRT/4ª 
Região – 2016) No mês de agosto de 2015, a Prefeitura do 
Município de Pantanal do Sul arrecadou, concomitantemente ao 
momento do reconhecimento do crédito, os valores referentes a: 

 

− alienações de bens imóveis - 350 

− rendimentos de aplicações financeiras - 150 

− operações de créditos de longo prazo - 250 

− impostos sobre a prestação de serviços – ISS - 400 

− concessões e permissões de serviços públicos - 100 



Classificação da Receita Orçamentária 

O montante das receitas efetivas arrecadadas em agosto de 2015 
foi de 

 

(A) 700. 

(B) 650. 

(C) 500. 

(D) 750. 

(E) 550. 

 

GABARITO: 

 

 

 

 

 

 



Classificação da Receita Orçamentária 

Outras Classificações da Receita MCASP e MTO 

# Fonte/Destinação de Recursos 

# Indicador de Resultado Primário  

 

 

 

 

 

 

 

 


