
Administração Pública 

01- É o princípio orçamentário que estabelece que os orçamentos devem estar integrados num só 
ato político do Poder Legislativo, sempre com o objetivo maior de satisfazer às necessidades 
coletivas.
a) Unidade
b) Universalidade
c) Razoabilidade
d) Publicidade
e) Anualidade

02- A aplicação do Princípio Orçamentário da _________ estabelece que o orçamento deve ter 
vigência limitada a um período anual.
a) Unidade
b) Anualidade
c) Razoabilidade
d) Publicidade
e) Universalidade

03-  São os créditos que se destinam a atender  a despesas para as quais  não haja dotação 
orçamentária específica, ou seja, sua ocorrência indica a existência de erros de planejamento.
a) Complementares
b) Extraordinários
c) Suplementares
d) Adicionais
e) nenhum deles

04- São os créditos destinados a atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes.
a) Extraordinários
b) Complementares
c) Suplementares
d) Adicionais
e) Orçamentários

05- As Operações de Crédito e as Alienações de Bens são Classificadas como:
a) Receitas Correntes
b) Receitas de Capital
c) Despesas Correntes
d) Despesas de Capital
e) Despesas de Alienação

Gabarito
01. A
Comentários: O Princípio da Unidade estabelece que todas as receitas e despesas devem estar 
contidas numa só lei orçamentária.

02. B
Comentários: A regra da anualidade do orçamento tem fundamentos econômicos e institucionais. 
No primeiro fundamento, existem motivos práticos, pois teria difícil formular previsões de gastos 
para períodos superiores a um ano. 



Na  razão  institucional  que  fundamenta  a  regra  da  anualidade  consiste  em  que  a 
prerrogativa de controle prévio e subsequente por parte do Poder Legislativo deve ser realizada 
do  modo  mais  frequente  possível;  não  fosse  o  princípio  da  anualidade,  o  Congresso  ficaria 
impedido de exercer um controle mais eficaz.

03. C
Comentários: Os créditos  suplementares são aqueles que se destinam a reforçar  a dotação 
orçamentária que se tornou insuficiente durante a execução do orçamento e objetivam a correção 
de erros de orçamentação.

04. A
Comentários: Como exemplo, temos as de guerra ou calamidade pública.

05. B
Comentários: As Receitas de Capital são as provenientes da realização de recursos financeiros 
que tiveram origem na constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os 
recursos  recebidos  de  outras  pessoas  de  direito  público  ou  privado,  destinados  a  atender 
despesas classificáveis de Despesas de Capital e, ainda, o superavit do Orçamento Corrente.


