
Orçamento Público

01. Em que  princípio  utiliza-se,  a  identificação  por  fontes  de  receita  e  o  desdobramento  por 
funções da despesa, ocorrendo, assim, a identificação de cada rubrica.
A) exclusividade
B) especificação
C) anualidade
D) unidade

02. Princípio elencado na Lei nº 4.320/1964, onde prevê que todas as despesas e receitas devem 
constar nos aspectos do programa de cada órgão.
A) universalidade 
B) anualidade
C) especificação
D) unidade

03. Deverão ser incluídos no orçamento, conforme ditame da Lei nº 4.320/1964, as receitas e 
despesas  públicas,  correspondente  ao  período  de  execução  do  Exercício  Financeiro,  a  qual 
princípio refere-se:
A) universalidade.
B) anualidade.
C) exclusividade.
D) unidade.

04. Assinale a alternativa correta, sobre os aspectos abaixo elencados no Orçamento Público no 
Brasil
A) as Receitas Públicas figuram como previsão, já as Despesas Públicas figuram como fixação às 
suas metas e objetivos a serem alcançados;
B)  conforme  art.  22  da  Lei  4.320/1964  “  a  proposta  orçamentária  que  o  Poder  Legislativo 
encaminhará  ao  Poder  Executivo  nos  prazos  estabelecidos  nas  constituições  e  nas  Leis 
Orgânicas dos Municípios...”;
C) os  princípios norteadores, segundo a Lei nº 4.320/1964,  são os da Anualidade, Universalidade 
e Especificação.
D) o período de execução do orçamento, após o sua proposta, elaboração, e sanção, chama-se 
Exercício financeiro, que, no Brasil,  não coincide, obrigatoriamente, com o ano civil ( de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro ), conforme o que estabelece o art. 34 da Lei 4.320/1964.

05. Assinale a assertiva correta.
A) repasse é a descentralização de créditos entre unidades gestoras de órgãos diferentes.
B) a Proposta de laboração do orçamento público cabe ao Poder Legislativo, encaminhando a 
posteriori ao Poder Executivo.
C) a Lei de Orçamento anual deverá ser encaminhada quatro meses antes do encerramento do 
exercício financeiro.
D) a Lei de diretrizes Orçamentária deverá ser encaminhada quatro meses antes do encerramento 
do exercício financeiro.

06. Cabe a  Lei de Diretrizes Orçamentária:
A)compreender o Orçamento Fiscal, de Investimentos e da Seguridade Social.
B)coincidir com os prazos estabelecidos para o  Plano Plurianual.
C)a elaboração para viabilizar as realizações planejadas no PPA e transformá-las em realidade.
D)dispor sobre as alterações na legislação tributária.



07. Cabe a Lei Orçamentária anual:
A) estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de 
capital e programas especiais de duração continuada.
B) compreender o Orçamento Fiscal, de Investimentos e da Seguridade Social.
C) compreender as metas e prioridade da administração pública.
D)  dispõe  sobre  as  alterações  na  legislação  tributária  e  estabelece  a  política  de  aplicações 
financeiras oficiais de fomento.

08. O crédito(s) adicional(is) que, segundo a Lei nº 4.320/64, que precisa (m) da indicação dos 
recursos compensatórios com fonte de cancelamento total ou parcial de dotações orçamentárias, 
para ser (em ) aberto(s), é(são) o(s):
A) Suplementar e extraordinário.
B) Especial.
C) Suplementares e Especial
D) Suplementar.

09. Para cobrir despesas não-previstas no orçamento, para projetos novos, autorizadas com a 
indicação de recursos disponíveis, poderão ser criados créditos adicionais denominados.
A) suplementar e especiais.
B) suplementar.
C) suplementar e extraordinários.
D) especiais.

10. Quanto aos créditos suplementares e especiais, é correto afirmar que:
A) independem de prévia autorização legislativa.
B) destinam-se s reforço de dotação já existente na Lei Orçamentária Anual.
C) independem da indicação dos recursos correspondentes,
D) somente podem ser abertos se houver autorização legislativa.

Gabarito
01. B
Comentário: Especificação, discriminação ou especialização ( Doutrina ) = É também chamado 
de discriminação ou especialização. Deve ocorrer a identificação de cada rubrica de receita e de 
despesa,  de  modo  que  não  figurem  de  forma  global  e  genérica,  isto  é,  sem  discriminação; 
ocorrendo, assim o detalhamento das rubricas de receitas e despesas públicas. 

02. A
Comentário: Universalidade ( Lei nº 4.320/64 ) = Deverão ser incluídos no orçamento todos os 
aspectos do programa de cada órgão, principalmente, aqueles que envolvam qualquer transação 
financeira  e  econômica.  Portanto,  o  documento  orçamentário  integrado  deve  conter  todos  os 
aspectos dos elementos programáveis que o constituem.

03. B
Comentário: Anualidade ( Lei nº 4.320/64 ) = Utiliza-se, convencionalmente, o critério de um ano 
para o período orçamentário,  por  apresentar  a  vantagem de ser  o  adotado pela  maioria  das 
empresas particulares. Sendo uma peça única e indivisível.

04. A
Comentário: Na  contabilidade  Públicas  as  receitas  são  previstas  e  as  despesas  fixadas  no 
Orçamento Público, em detrimento a sua execução no ano subseqüente, pois as receitas poderão 
ser arrecadadas a menor, igual ou a maior, j[á as despesas, somente a menor ou igual ao fixado.



05. C
Comentário: O projeto de Lei  orçamentária  da  União  será encaminhado pelo Poder Executivo 
ao Poder Legislativo, até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido 
para  sanção  até  o  encerramento  da  sessão  legislativa,  conforme  dispositivos  constitucionais 
transitórios.

06. D
Comentário: A  lei   de  diretrizes  orçamentárias  compreenderá  as  metas  e  prioridades  da 
administração  pública  federal,  incluindo  as  despesas  de  capital  para  o  exercício  financeiro 
subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. (CF art. 165, § 2º ). Norteando a elaboração do Orçamento Anual.
  
07. B
Comentário: O Orçamento Anual compreende o orçamento fiscal, de investimento nas empresas 
e da seguridade social, adequando-se na Lei de Diretrizes Orçamentária, alcançando os objetivos 
e metas da administração pública, estabelecidas no Plano Plurianual “.

08. C
Comentário: A  abertura  dos créditos  suplementares  e  especiais  dependem da existência  de 
recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa (art. 43 da 
Lei nº 4.320/1964).

09. D
Comentário: Classificação:  os  créditos  adicionais  classificam-se  como  (  art.  40  da  Lei  nº 
4.320/1964):
Suplementares, Especiais  e Extraordinário.
•Créditos Suplementares = destinam-se ao reforço de dotações orçamentárias.
•Créditos  Especiais =  são  os  destinados  a  despesas  para  as  quais,  não  haja  dotação 
orçamentária específica.
Créditos Extraordinários = são os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de 
guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

10.D
Comentário: Os Créditos Suplementares  e Especiais  serão autorizados por  lei e  abertos por 
decreto executivo. (art. 41 da Lei nº 4.320/1964).                     
Os  Créditos  Extraordinários  serão  abertos  por  decreto  do  Poder  Executivo, que  deles  dará 
imediato conhecimento ao Poder Legislativo. (art. 44 da Lei nº 4.320/1964 )
A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis 
para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa (art. 43 da Lei nº 4.320/1964).


