
Administração Financeira e Orçamentária

01. Os  créditos  adicionais  extraordinários,  destinados  a  atender  a  despesas  imprevisíveis  e 
urgente, podem ser abertos por medida provisória e por decreto do poder executivo.

02. Os recursos que, que em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto da LOA, ficarem 
sem  despesas  correspondentes  poderão  ser  utilizados,  conforme  o  caso,  mediante  créditos 
adicionais extraordinários.

03.  Os Créditos adicionais são autorizações são autorizações de despesas não computadas ou 
insuficientemente dotada na Lei de Orçamento, classificando-se, em: Suplementares; Especiais e 
Extraordinários. Sendo sempre necessário a prévia autorização legislativa.

04. O  empenho  ordinário  é  destinado  a  atender  a  despesas  de  valor  fixo  e  previamente 
determinado, cujo pagamento deva ser realizado de uma única vez.

05. Com relação a classificação das Receitas Públicas, podemos afirmar que com base no poder 
de tributar, os valores arrecadados pelo governo com Impostos; Taxas e Contribuições Sociais 
serão classificados como Receita Corrente Tributária.

06. A Conta Única do Governo Federal, mentida no Banco do Brasil, tem por objetivo receber os 
valores  referentes  as  disponibilidades  da  União,  que  serão  movimentadas  pelas  unidades 
gestoras, ou seja, onde será recebida a receita e pagas as dotações orçamentárias.

07. A inscrição em restos a pagar é feita 30 (trinta) dias após o vencimento da emissão da nota de 
empenho, através de registros contábeis, sendo que a inscrição em restos a pagar terá validade 
por 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), contados da data de vencimento do empenho.

08. Podemos afirmar que os entes das três esferas de governo tem competência para a instituir 
impostos, taxas e contribuições de melhorias.

09. A Constituição Federal determina que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais 
devam ser  elaborados  em consonância  com  o  plano  plurianual,  devendo  os  mesmos  serem 
aprovados pelo Congresso Nacional.

10. Com relação a Constituição Federal caberá a uma Comissão Mista Permanente de Senadores 
e Deputados, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas 
apresentadas pelo Presidente da República.

Gabarito
01. C 
Comentário: A assertiva está corretíssima, pois no caso do Governo Federal a forma de abertura 
do crédito será por medida provisória enquanto que nos casos dos estados ou municípios deverá 
ser aberto por decreto do Poder Executivo.

02. E 
Comentário:  Neste caso os recursos só poderão ser utilizados mediante créditos especiais ou 
suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.



03. E 
Comentário: A assertiva apresenta erro quando afirma ser necessário sempre a obrigatoriedade 
da prévia autorização legislativa, o que não é necessário no caso do Crédito Extraordinário.

04. C 
Comentário:  Os empenhos podem ser classificados em Ordinário, mencionado na questão de 
forma correta; o Global em que o valor da despesa também é conhecido previamente, mas o 
pagamento  ocorrerá  de forma parcelada  e  o  empenho Por  Estimativa  quando  não se tem o 
conhecimento do valor exato da despesa de forma prévia.

05. E
Comentário: Conforme a classificação especificada na Lei 4.320/64 – as receitas tributárias serão 
compostas de impostos, taxas e contribuições de melhorias e não contribuições sociais como 
afirmado na questão?

06. C 
Comentário:  Conforme a  constituição federal  e  lei  complementar  101/2000 -  os  valores  são 
recebidos  na  conta  única  do  Governo  Federal,  por  onde  também  o  mesmo  autoriza  os 
pagamentos de terceiros.

07. E
Comentário:  A inscrição em restos a pagar se dá no encerramento do exercício financeiro da 
emissão da nota de empenho, e sua validade será até o encerramento do exercício subsequente.

08. C 
Comentário:  Conforme o artigo  145 da Constituição Federal,  a  União,  os Estados,  o Distrito 
Federal e os municípios podem instituir todos os tributos mencionados acima.

09. C 
Comentário: Afirmativa correta como o artigo 165 da Constituição Federal.

10. C 
Comentário: Conforme artigo 166 da Constituição Federal


