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QUESTÃO NÚMERO 97 

GABARITO PRELIMINAR: Certo 

COMENTÁRIO: Sinteticamente falando, o ciclo orçamentário resumido ocorre em quatro etapas           
distintas: 

1) planejamento / elaboração da proposta orçamentária; 

2) discussão/estudo/aprovação da Lei de Orçamento; 

3) execução orçamentária e financeira; e 

4) avaliação/controle. 

Assim, após a sua elaboração pelo Poder Executivo, o PLOA deve ser ao Poder Legislativo, que no caso                  
do DF é representado pela Câmara Legislativa. 

 

QUESTÃO NÚMERO 98 

GABARITO PRELIMINAR: Errado  

COMENTÁRIO: De acordo com o Princípio da Universalidade ou Totalização, o Orçamento (LOA) deve              
conter todas as Receitas e todas as Despesas do ente público. O valor de R$ 15.771.420.244 não                 
contempla todas as receitas do Ente e sim o valor de R$ 28.416.424.346. 

 

QUESTÃO NÚMERO 99 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: Na verdade, o sistema usado pelo GDF é o Sistema Integrado de Administração Contábil               
– SIAC do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO. 

 

QUESTÃO NÚMERO 100 

GABARITO PRELIMINAR: Certo 



COMENTÁRIO: Os créditos adicionais extraordinários são aqueles usados para despesas imprevisíveis e            
urgentes, como as decorrentes de uma calamidade pública (como é o caso do COVID-19), de uma                
eventual comoção interna ou até mesmo de uma guerra. 

 

QUESTÃO NÚMERO 101 

GABARITO PRELIMINAR: Errado  

COMENTÁRIO: Totalmente errada. O PPA só é apresentado a cada 4 anos. A LDO deve ser anualmente                 
antes da LOA, já que serve para orientá-la. 

 

QUESTÃO NÚMERO 102 

GABARITO PRELIMINAR: Certo  

COMENTÁRIO: Segue a mesma classificação do bem adquirido, integrando-o. 

 

QUESTÃO NÚMERO 103 

GABARITO PRELIMINAR: Certo 

COMENTÁRIO: Temos um caso de DEA - Despesas de Exercícios Anteriores, que são as despesas de                
exercícios encerrados, cujo a LOA e Créditos Adicionais consignavam crédito próprio com saldo             
suficiente para atendê-las, mas que não fora processado tempestivamente ou na época própria. 

 

QUESTÃO NÚMERO 104 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: É no Relatório de Gestão Fiscal – RGF e não no RREO. 

Do ponto de vista do regime de finanças públicas implantado com a LRF, o Relatório de Gestão Fiscal –                   
RGF ocupa posição central no que diz respeito ao acompanhamento das atividades financeiras do              
Estado. Cada um dos Poderes, além do Ministério Público, deve emitir o seu próprio Relatório de                
Gestão Fiscal, a cada quadrimestre, abrangendo todas as variáveis imprescindíveis à consecução das             
metas fiscais e à observância dos limites fixados para despesas e dívidas. 

O RGF deve ser publicado até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo                  
acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. O descumprimento do prazo impedirá, até que a               
situação seja regularizada, que o Ente receba transferências voluntárias e contrate operações de             
crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. 

No RGF temos as informações necessárias à verificação da conformidade, com os limites de que trata a                 
LRF, das despesas com pessoal, das dívidas consolidada e mobiliária, da concessão de garantias, das               
operações de crédito e das despesas com juros e o elenco de medidas adotadas com vistas à adequação                  
das variáveis fiscais aos seus respectivos limites; tratando-se do último quadrimestre, demonstração do             



montante das disponibilidades ao final do exercício financeiro e das despesas inscritas em restos a               
pagar. 

 

QUESTÃO NÚMERO 105 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: É uma transferência voluntária, conforme artigo 25 da LRF. 

 

QUESTÃO NÚMERO 106 

GABARITO PRELIMINAR: Errado  

COMENTÁRIO: O ingresso de recursos relativos à concessão de um serviço público é uma Receita               
Corrente Patrimonial, já que se origina da exploração econômica do patrimônio público. A Receita de               
Serviços decorre de atividades como: comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares,          
armazenagem, serviços educacionais, culturais, recreativos etc. 
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