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Questão 106 

Resposta: CERTA. 

Trata-se, a princípio, de uma estatal não dependente, já que a assertiva fala em “custear com 

recursos próprios suas despesas de pessoal. Dessa forma, podemos dizer que ela participa do 

orçamento de investimentos, devendo esses gastos com pessoal não serem incluídos no 

orçamento fiscal. 
 

Questão 107 

Resposta: CERTA. 

Embora o artigo 34 da Lei 4.320/64, deixe claro que o exercício financeiro deve coincidir com o 

ano civil no Brasil, a assertiva trata do Princípio da Anualidade, segundo o qual deve ser 

respeitado o período de 12 meses.  

Na questão para concurso ao cargo de Auditor do TCE/PE, realizado pelo em 2017, o CESPE já 

decidiu assim: 

“Dado o princípio da anualidade orçamentária, os orçamentos públicos das diversas esferas de 

governo devem ter vigência de um exercício financeiro e coincidir com o ano civil. ] 

Resposta oficial do CESPE: ERRADA 

Assim, os orçamentos têm vigência de um exercício financeiro e coincidem com o ano civil, 

estando essa condição prevista tanto no MTO - MANUAL TÉCNICO DO ORÇAMENTO 2018 

quanto na Lei 4.320/64. Mas observe que o erro da questão não está nesse quesito, mas em 



 
dizer que essa "coincidência" entre exercício financeiro e ano civil se deve ao princípio da 

anualidade orçamentária. 

O conceito de anualidade não está relacionado com o ano civil, caso a Lei 4.320 fosse alterada, 

o princípio da anualidade não seria infringido. 

  

Assim, a Lei 4.320/1964 poderia ser alterada, porém não desconfiguraria o princípio, pois o 

conceito de anualidade não está relacionado ao ano civil, mas com o exercício financeiro e o 

período de 12 meses. Dessa forma, não é necessário coincidir com o ano civil para cumprir o 

princípio da anualidade, daí o erro da assertiva. 

 

Questão 108 

Resposta: ERRADA. 

A reposta está na literalidade do MTO que afirma que as Unidades Orçamentárias é que devem 

elaborar e apresentar ao órgão central de orçamento a programação orçamentária detalhada 

da despesa por programa, ação e subtítulo e não ao órgão setorial. 

 

Questão 109 

Resposta: ERRADA. 

Os recursos de educação podem ser vinculados, são exceção ao princípio da não vinculação 
 

Questão 110 

Resposta: ERRADA. 

Para recursos sem despesas correspondentes não existe a mencionada vedação! 
Gabarito: Errado.  

 

Questão 111 



 

Resposta: CERTA. 
 

O chamado Princípio da Clareza, Inteligibilidade ou da Objetividade revela que o orçamento 

deve ser claro e compreensível para qualquer indivíduo. A ideia é que o orçamento deve ser 

apresentado em uma linguagem clara e compreensível a todos que precisam ou se interessam 

por acompanhá-lo. 

 

 

Questão 112 

Resposta: ERRADA. 

Os créditos orçamentários são compostos pelos créditos ordinários e pelos créditos adicionais. 

Desse modo, os créditos adicionais são créditos orçamentários também, não podendo, assim, 

serem excluídos dos eu cômputo total. 

 

Questão 113 

Resposta: ERRADA. 

A resposta está na literalidade LRF artigo 9º:  

“Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar 

o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 

Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 

necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, 

segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

... 

§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e 

avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na 



 

comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas 

estaduais e municipais”. 
 

Questão 114 

Resposta: ERRADA. 

Na verdade, cabe à comissão mista, conforme artigo 166 CF inciso II da CF/88: 

“Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 

orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso 

Nacional, na forma do regimento comum. 

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados: 

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas 

apresentadas anualmente pelo Presidente da República; 

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais 

previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem 

prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de 

acordo com o art. 58”. 

 

Questão 115 

Resposta: CERTA. 

A resposta está no artigo 99 da CF/88: 

‘Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. 

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados 
conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art166


 
I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 

Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais; 

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais 
de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. 

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias 
dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo 
considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados 
na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º 
deste artigo”.          

 

 

Questão 116 

Resposta: CERTA 

A classificação de acordo com a natureza das receitas orçamentárias demonstra a razão pela 

qual o respectivo recurso foi gerado pelo ente público, detalhando a informação 

adequadamente. 

 

Questão 117 

Resposta: ERRADA. 

Na situação apresentada, temos que os estágios inerentes à elaboração até aprovação da LOA 

foram realizados, o que nos permite concluir que o estágio da fixação foi executado. 

 

Questão 118 

Resposta: ERRADA. 

A LRF trata sim de receita pública, inclusive trata de sua estimativa e de sua renúncia, dentre 

outros aspectos. 

 



 

 
 

Questão 119 

Resposta: CERTA. 

Embora a assertiva esteja incompleta, o CESPE costuma considerar uma assertiva incompleta 

como correta. De acordo com o artigo 17 da LRF em seu § 1o, “os atos que criarem ou 

aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no 

inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio”. 
 

 

Questão 120 

Resposta: ERRADA. 

A expressão-chave para responder essa questão é “construção de posto de saúde”. Assim, esse 

tipo de transferência voluntária é uma exceção prevista no artigo 25 da LRF, juntamente com 

educação e assistência social. 
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