
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Agente de Polícia

01. Despesas Públicas constituem todos os desembolsos efetuados pelo Estado no atendimento 
dos  serviços  e  encargos  assumidos  no  interesse  geral  da  comunidade,  nos  termos  da 
Constituição, das leis, ou em decorrência de contratos ou outros instrumentos.

02. A Fixação é um Estágio ou Etapa da despesa orçamentária que não aparece no processo de 
Planejamento, mas compreende a adoção de medidas voltadas para o cumprimento das ações 
definidas  para  os  programas,  projetos  e  atividades.  A Fixação  constitui  etapa  obrigatória  da 
despesa pública.

03. O Empenho é o Estágio ou Etapas da despesa orçamentária que representa o ato emanado 
de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento pendente ou não 
de implemento de condição que será cumprido com a entrega do material, a medição da obra ou a 
prestação dos serviços.

04. O Empenho compreende duas fases, ou seja, a licitação ou sua dispensa e a autorização.

05. A Liquidação representa uma etapa da despesa que compreende o ato do órgão competente 
que, após exame da documentação, torna, em princípio, líquido e certo o direito do credor contra 
a Fazenda Pública.

06. O Pagamento é o estágio da despesa que representa o ato pelo qual a Fazenda Pública 
satisfaz o credor e extingue a obrigação.

07.  Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 
financeiro.

08. Os créditos extraordinários serão abertos por regulamento do Poder Executivo, que deles dará 
imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

09.  Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, 
sem exceções.

10. O Empenho da despesa poderá, em certos casos, exceder o limite dos créditos concedidos.

GABARITO

01. C
Comentários:  Constituem despesas  do  Estado  aquelas  que  a  Constituição,  leis  ordinárias  e 
decretos do Poder Executivo, bem como as decorrentes de contratos, determinam fique a cargo 
do Governo, seja para saldar os compromissos da dívida pública, consolidada ou flutuante, seja 
para atender às necessidades dos serviços criados no interesse e em benefício da população.

02. E
Comentários:  A Fixação  é  um  Estágio  que  insere-se  no  processo  de  planejamento  da  Lei 
Orçamentária.



03. C
Comentários: O Empenho é prévio, ou seja, precede à realização da despesa e tem de respeitar 
o limite do crédito orçamentário.

04. E
Comentários: Além destas existe ainda a formalização que é a dedução do valor da despesa feita 
no saldo disponível da dotação, e é comprovada pela emissão das Notas de Empenho que em 
determinadas situações previstas na legislação específica poderá ser dispensado.

05. C
Comentários:  A liquidação da despesa implica, portanto, no reconhecimento de um passivo no 
patrimônio.

06. C
Comentários:  O pagamento é promovido por meio de ordem de pagamento, definida como “o 
despacho  exarado  por  autoridade  competente,  determinando  que  a  despesa,  devidamente 
liquidada, seja paga” (artigo 64 da Lei Federal 4.320/64).

07. C
Comentários: Conjuga-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações 
de crédito a eles vinculadas.
Certa.

08. E
Comentários: Os créditos extraordinários serão abertos por decreto e não regulamento.

09. E
Comentários: Existem exceções que são expressas em alto legal em contrário, quanto aos atos 
especiais e extraordinários.

10. E
Comentários: O Empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.


