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MCASP 2017 – CRONOLOGIA DAS ESTAPAS DA RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA 
As etapas da receita orçamentária seguem a ordem de ocorrência 
dos fenômenos econômicos, levando-se em consideração o modelo 
de orçamento existente no país e a tecnologia utilizada. Dessa 
forma, a ordem sistemática inicia-se com a previsão e termina com 
o recolhimento, conforme fluxograma apresentado abaixo. 
 
No momento da classificação da receita, dependendo da 
sistematização dos processos dos estágios da arrecadação e do 
recolhimento, deverão ser compatibilizadas as arrecadações 
classificadas com o recolhimento efetivado. 
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MCASP 2017 – CRONOLOGIA DAS ESTAPAS DA RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA 
Há de se observar, contudo, que nem todas as etapas apresentadas 
ocorrem para todos os tipos de receitas orçamentárias. Como 
exemplo, apresenta-se o caso da arrecadação de receitas 
orçamentárias que não foram previstas, não tendo, naturalmente, 
passado pela etapa da previsão. Da mesma forma, algumas receitas 
orçamentárias não passam pelo estágio do lançamento, como é o 
caso de uma doação em espécie recebida pelos entes públicos. 
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MTO 2019 – 2ª Edição 
As etapas da receita seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos 
econômicos, levando-se em consideração o modelo de orçamento 
existente no País. Dessa forma, a ordem sistemática inicia-se com a 
etapa de previsão e termina com a de recolhimento. 
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MTO 2019 – 2ª Edição 
 
OBSERVAÇÃO: Exceção às Etapas da Receita  
 
Nem todas as etapas citadas ocorrem para todos os tipos de 
receitas orçamentárias. Pode ocorrer arrecadação de receitas não 
previstas e também das que não foram lançadas, como é o caso de 
uma doação em espécie recebida pelos entes públicos. 
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QUESTÕES DE ESTÁGIOS E ETAPAS DA RECEITA 
 
 

Etapas da Receita 



1) (CESPE – Analista Judiciário – Administrativa – STM – 2018) É 
vedado ao Poder Executivo, para efeito de projeção das receitas 
orçamentárias, aplicar índices de reajustes de preços sobre as 
séries históricas de arrecadação. 
 
GABARITO: 
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2) (FCC – Analista do MP/SE – Contabilidade – 2009) O 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o 
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível, corresponde ao estágio da receita pública denominado:  
 
a) Recolhimento.  
b) Arrecadação.  
c) Previsão.  
d) Lançamento.  
e) Fixação.           GABARITO: 
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3) (FGV – Analista Censitário – Ciências Contábeis – IBGE – 2017) 
A realização da receita orçamentária é processada em etapas que 
refletem o cumprimento de formalidades que contribuem para o 
controle do ingresso de recursos nos cofres públicos. A etapa da 
realização da receita em que se determina a matéria tributável, 
seguida do cálculo do montante do tributo devido e da identificação 
do sujeito passivo é o(a): 
 
(A) previsão;   (B) empenho; 
(C) liquidação;   (D) lançamento; 
(E) arrecadação. 
              GABARITO: 
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4) (Auditor – Área Geral – CGE/PI – 2015) A procedência do crédito 
fiscal deve ser verificada no ato do lançamento da receita pública.  
 
GABARITO: 
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5) (FCC – Auditor Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2015) Na 
elaboração e execução do orçamento, tanto a previsão como a 
arrecadação das receitas devem obedecer às fases previstas na Lei 
no 4.320/64. Nesses termos, o ato da repartição competente que 
verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é 
devedora e inscreve o débito desta é denominado 
 
(A) inscrição para o recolhimento. 
(B) programação. 
(C) preparação para o recolhimento. 
(D) previsão. 
(E) lançamento.         GABARITO: 
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6) (CESPE – Auditor Contas Públicas – Demais áreas – TCE/PB – 
2018) O lançamento em que a legislação atribui ao sujeito passivo 
da obrigação tributária o dever de antecipar o pagamento do tributo 
sem que haja prévio exame da autoridade administrativa 
denomina-se lançamento 
 
A) de ofício. 
B) direto. 
C) por homologação. 
D) por declaração. 
E) prévio. 
 
GABARITO: 
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7) (CESPE – Analista Judiciário – Administrativa – STJ – 2018) A 
proposta de aplicação de penalidades no caso de atraso de 
pagamento de determinada receita pública constitui procedimento 
estranho aos estágios de execução dessa receita.  
 
GABARITO: 
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