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8) (FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) A receita pública se 
direciona para os cofres públicos passando 
por quatro estágios: previsão, lançamento, arrecadação e 
recolhimento. Em relação ao lançamento, assinale a afirmativa 
correta. 
 
(A) O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um exemplo 
de lançamento direto. 
(B) O Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) é um 
exemplo de lançamento por homologação. 
(C) O Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza 
(IR) é um exemplo de lançamento direto. 
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(D) O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
é um exemplo de lançamento misto. 
(E) O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de 
Serviços (ICMS) é um exemplo de lançamento por homologação. 
 
GABARITO: 
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9) (CESPE – Auditor Controle Interno – Campo: Geral – CGM/JP – 
2018) Do ponto de vista orçamentário, as receitas são reconhecidas 
a partir da sua arrecadação.  
 
GABARITO: 
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10) (CESPE – Auditor Controle Interno – Campo: Geral – CGM/JP – 
2018) A etapa de arrecadação da receita consiste na transferência 
dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, observando-
se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa. 
 
GABARITO: 
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11) (CESPE – Técnico Controle Interno – CGM/JP – 2018) 
Arrecadação de receita pública é o ato de transferir aos cofres 
públicos os valores monetários entregues pelos contribuintes. 
 
GABARITO: 
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12) (CESPE – Analista Judiciário – Administrativa – TRT 1ª Região – 
2017) A etapa em que determinado banco privado transfere à conta 
específica do Tesouro os valores pagos pelos contribuintes 
referentes a certo tributo federal corresponde ao estágio de 
arrecadação da receita pública.  
 
GABARITO: 
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13) (FGV – Analista Legislativo – Financeira – CMSalvador – 2018) 
O Banco Beta transferiu para a conta da Prefeitura de Rio Alegria, 
em 20 de fevereiro de 20X1, o valor de R$250.000,00, referente 
aos carnês de IPTU pagos. A etapa da receita orçamentária a que 
essa situação se refere é o(a):  
 
(A) previsão;  
(B) recolhimento;  
(C) empenho;  
(D) arrecadação;  
(E) lançamento. 
 
GABARITO: 
 
 
 

Etapas da Receita 



14) (CESPE – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT 7ª Região – 
2017) A etapa da receita orçamentária que compreende a 
transferência dos valores arrecadados para a conta específica do 
Tesouro é denominada 
 
A) recolhimento. 
B) arrecadação. 
C) lançamento. 
D) previsão. 
 
GABARITO: 
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15) (FCC – Auditor Fiscal – SEFAZ/RJ – 2014) Uma entidade pública 
celebrou um contrato de aluguel com terceiros referente a um 
imóvel subutilizado de sua propriedade. O contrato foi celebrado em 
29/11/2012 e o valor mensal acordado referente ao aluguel foi R$ 
3.500,00. No ato da celebração do contrato, foi emitida uma guia 
para pagamento antecipado de seis meses de aluguel no valor de 
R$ 21.000,00, com vencimento em 10/12/2012, data em que o 
contratante efetuou o pagamento na rede bancária credenciada. O 
valor foi transferido à conta específica do Tesouro Estadual em 
11/12/2012. Neste caso, em 2012, deve-se considerar a 
arrecadação da receita no valor de 
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(A) R$ 3.500,00 em 10/12/2012. 
(B) R$ 21.000,00 em 10/12/2012. 
(C) R$ 21.000,00 em 29/11/2012. 
(D) R$ 21.000,00 em 11/12/2012. 
(E) R$ 3.500,00 em 29/11/2012. 
 
GABARITO: 
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16) (VUNESP – Agente de Fiscalização – TCE/SP – 2017) As etapas 
da receita orçamentária podem ser classificadas da seguinte forma: 
 
(A) previsão, lançamento, execução e recolhimento. 
(B) previsão, lançamento e liquidação. 
(C) licitação, empenho, contratação e liquidação. 
(D) programação, recolhimento e aplicação. 
(E) previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 
 
GABARITO: 
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