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16) (CESPE – Auditor Estadual – Controle Externo – TCM/BA – 
2018) No Brasil, as despesas orçamentárias são classificadas 

 

A) como institucionais, se constituídas por dois níveis, que se 
referem ao órgão e à unidade orçamentária. 

B) como programáticas, se objetivarem eliminar a dupla 
contagem de recursos transferidos ou descentralizados. 

C) como funcionais, se compostas por função e subfunção; 
vedada, por exemplo, a combinação de uma função da educação 
com uma subfunção da saúde. 
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D) conforme a natureza, quando alocados os gastos públicos por 
área de ação governamental. 

E) como econômicas, se separarem os programas de governo em 
atividade, projeto ou operação especial. 

 

GABARITO:  
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17) (FCC – Especialista – Ciências Contábeis – ARTESP – 2017) 
Considere as seguintes informações extraídas do Orçamento da 
Despesa referente ao exercício financeiro de 2017 de uma 
autarquia estadual: 

 

122 – Administração Geral - 90.000,00 

130 – Administração de Concessões - 60.000,00 

090 – Aplicações Diretas - 150.000,00 

 

Para a obtenção dessas informações, foram utilizadas as 
classificações da despesa orçamentária por 
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(A) funções e tipo de aplicação. 

(B) grupos de natureza de despesa e institucional. 

(C) subfunções e modalidade de aplicação. 

(D) subfunções e espécie. 

(E) programas e categorias econômicas. 

 

GABARITO:  

 

 

 

Estrutura da Despesa Pública: Classificações e Programações 
Qualitativa e Quantitativa 



18) (FGV – Analista - Orçamento e Finanças - IBGE – 2016) 50 
As classificações legais da despesa pública foram criadas com o 
objetivo de gerar informações que subsidiem a adequada 
aplicação e o controle dos recursos públicos. Analise as 
descrições a seguir com as classificações legais da despesa 
pública. 
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A sequência que apresenta a associação correta é:  

(A) 1-4-1-4-3-2;  

(B) 1-3-2-3-4-2;  

(C) 3-1-4-2-1-3;  

(D) 4-1-3-2-1-3;  

(E) 4-4-1-1-2-3. 

 

 

GABARITO: 
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19) (CESPE – Auditor Controle Externo – Área Fiscalização – 
Contabilidade – TCE/PA – 2016) A programação qualitativa do 
orçamento público é a organização do gasto público por meio da 
identificação dos programas com a classificação funcional e 
econômica da despesa.  

 

GABARITO: 
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20) (CONSULPLAN – Contador - Pref. Nepomuceno/MG – 2013) 
As Despesas Orçamentárias são discriminadas e fixadas na Lei 
Orçamentária Anual – LOA, estando, dessa forma, previamente 
autorizadas pelo Poder Legislativo. Considere a dotação 
orçamentária apresentada por um determinado município. 
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Código / Nomenclatura 

02 / Prefeitura Municipal 

003 / Secretaria de Educação 

12.361 / Educação – Ensino Fundamental 

1.307 / Gestão do Ensino Fundamental 

2.003 / Manutenção do Transporte Escolar 

339.039 / Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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Com base na dotação anterior, é correto afirmar que o código 
12.361 corresponde à classificação da despesa orçamentária 

 

A) funcional.    

B) estrutural.    

C) institucional.   

D) por natureza.   

E) programática. 

 

GABARITO: 
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21) (CESPE - Analista Judiciário – Adm. - TRE/BA - 2017) 

 

 

 

MTO 2017, 1.ª ed. versão de 6/7/2016. 
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Na figura apresentada, o número 39 corresponde à resposta a 
uma das perguntas a serem consideradas para a programação do 
orçamento de despesas. Assinale a opção que apresenta a 
pergunta respondida por meio desse número. 

A) A quem se destina a receita? 

B) Onde está o beneficiário do gasto? 

C) A qual orçamento se refere o recurso? 

D) Quem é o responsável por fazer as ações? 

E) Onde a ação será realizada?      

GABARITO: 
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