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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JDAx )

Direito Constitucional

Questão 1: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2020
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Diante das intensas chuvas que atingiram o Estado Alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, o Presidente da República, ante a relevância e urgência
latentes, edita a Medida Provisória nº XX/19, determinando a abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União, em
decorrência do referido desastre natural.

A partir da situação hipotética narrada, com base no texto constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.

 a)  A Constituição de 1988 veda, em absoluto, a edição de ato normativo dessa natureza sobre matéria orçamentária, de modo que a abertura de crédito
extraordinário deve ser feita por meio de lei ordinária de iniciativa do Chefe do Executivo.

 b)  A Constituição de 1988 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares, mas ressalva a
possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública.

 c)  O ato normativo editado afronta o princípio constitucional da anterioridade orçamentária, o qual impede quaisquer modificações nas leis orçamentárias após sua
aprovação pelo Congresso Nacional e consequente promulgação presidencial.

 d)  O ato normativo editado é harmônico com a ordem constitucional, que autoriza a edição de medidas provisórias que versem sobre planos plurianuais, diretrizes
orçamentárias, orçamento e créditos adicionais, suplementares e extraordinários, desde que haja motivação razoável.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1130745

Questão 2: FEPESE - AFM (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/Tributário/2020
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
É correto afirmar de acordo com a Constituição Federal.

 a) Os créditos especiais e extraordinários não utilizados no exercício financeiro em que forem autorizados serão incorporados e reabertos no limite do seu saldo no
orçamento do exercício financeiro subsequente.

 b) O investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro somente poderá ser iniciado após aprovado em lei, sob pena de crime de responsabilidade.
 c) Somente poderá ser instituído fundo especial, por ato executivo, com a abertura de crédito extraordinário, para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como

as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.
 d) A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverá ser classificada e empenhada com a utilização de créditos

ilimitados.
 e) É vedada a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de

financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e
de funcionamento de regime próprio de previdência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163226

Questão 3: FEPESE - AFM (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/Tributário/2020
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
É correto afirmar de acordo com a Constituição Federal.

 a) É vedada a utilização dos recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficaram sem despesas correspondentes.
 b) O projeto de lei do plano plurianual será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias,

remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
 c) A qualquer tempo, desde que não finalizada a votação, o Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos

projetos relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual.
 d)  A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura

de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.
 e)  A lei de diretrizes orçamentárias deverá dispor sobre o exercício a que se refere e, para os exercícios subsequentes, consignar anexo com previsão de receitas e

isenção fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados no plano plurianual para programas de duração continuada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163227

Questão 4: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Julgue o próximo item, relativo à organização político-administrativa do Estado.
 
Servidor público estável poderá perder o cargo, mas, nessa hipótese, terá direito a ser indenizado na razão de um mês de remuneração por ano de serviço.

 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190939

Questão 5: Instituto AOCP - Ana (Pref Betim)/Pref Betim/Jurídico/2020
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta considerando as disposições constitucionais acerca da tributação e do orçamento.

 a)  Ao IPTU é vedado ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel.
 b)  Em relação ao ISS, cabe à resolução do Congresso Nacional fixar as suas alíquotas máximas e mínimas.
 c)  Pertencem aos Municípios 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
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 d)  As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida
prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

 e)  É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou
especiais com finalidade precisa, aprovados por maioria dos membros do Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1223205

Questão 6: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Legislativa/Técnico Legislativo/2020
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
À luz da disciplina das finanças públicas na Constituição Federal, independe de prévia autorização legislativa a

 a)  transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar
os resultados de projetos restritos a essas funções.

 b)  abertura de crédito suplementar, desde que haja a indicação dos recursos correspondentes.
 c)  abertura de crédito especial que se dê nos últimos quatro meses do exercício.
 d)  concessão de empréstimos, mediante antecipação de receitas pelo Governo Federal, para pagamento de despesas com pessoal inativo e pensionistas dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 e)  instituição de fundos de qualquer natureza.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1239123

Questão 7: GUALIMP - Tec (Pref Areal)/Pref Areal/Contabilidade/2020
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Assinale a INCORRETA. Em conformidade com o disposto pela Constituição Federal de 1988, em que pese o orçamento público, são vedados:

 a)  O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.
 b)  A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.
 c)  A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais

com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
 d)  A utilização, ainda que seja com autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir

déficit de empresas, fundações e fundos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1293265

Questão 8: GUALIMP - Tec (Pref Areal)/Pref Areal/Contabilidade/2020
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Com observância a Constituição Federal de 1988, a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que para o cumprimento dos limites estabelecidos com base na Constituição Federal,
durante o prazo fixado em lei complementar, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão, entre outras providências, a de redução em pelo menos:

 a)  Vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança.
 b)  Trinta por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança.
 c)  Quarenta por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança.
 d)  Cinquenta por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1293291

Questão 9: GUALIMP - Tec (Pref Areal)/Pref Areal/Contabilidade/2020
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988, a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 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. É CORRETO afirmar que o poder executivo publicará relatório resumido da execução
orçamentaria até:

 a)  Trinta dias após o encerramento de cada bimestre.
 b)  Sessenta dias após o encerramento de cada bimestre.
 c)  Noventa dias após o encerramento de cada bimestre.
 d)  Quinze dias após o encerramento de cada bimestre.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1293308

Questão 10: FCC - APOG (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Será compatível com a disciplina das finanças públicas na Constituição Federal a hipótese em que 

 a)  a União deixe de efetuar ao Município transferência relativa à execução de programação orçamentária proveniente da aprovação de emenda parlamentar
individual ao projeto de lei orçamentária federal, por estar o Município em situação de inadimplência. 

 b)  o Município considere, como integrante da base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação do limite de despesa de pessoal fixado em lei
complementar, a transferência da União relativa à execução de programação orçamentária proveniente da aprovação de emenda parlamentar individual ao projeto de lei
orçamentária federal. 

 c)  haja o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra, mediante ato do Poder Executivo, independentemente de prévia autorização
legislativa, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de realizar projeto restrito a uma dessas funções. 

 d)  haja vinculação de receitas geradas pelo produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores pertencente ao Município
para o fim de pagamento de débitos do Município para com o próprio Estado. 

 e)  o servidor público municipal não estável seja exonerado, a fim de o Município cumprir limite de despesa com pessoal estabelecido em lei complementar, mediante
indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758691

Questão 11: VUNESP - ContJ (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A lei que compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, é a
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 a)  lei que instituir o Plano Plurianual.
 b)  lei de diretrizes orçamentárias.
 c)  lei orgânica.
 d)  lei de responsabilidade fiscal.
 e)  lei orçamentária anual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781848

Questão 12: VUNESP - Proc Ju (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição Federal.

 a)  Cabe à lei ordinária dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias
e da lei orçamentária anual.

 b)  Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal serão elaborados em consonância com os orçamentos anuais e
apreciados pelo Tribunal de Contas da União.

 c)  A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, excluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, não podendo
dispor sobre alterações na legislação tributária.

 d)  As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,5% (um inteiro e meio por cento) da receita corrente líquida prevista no
projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo a metade deste percentual destinada a ações e serviços públicos de saúde.

 e)  A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807476

Questão 13: IBFC - Tec (MGS)/MGS/Contábil/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Leia abaixo o Artigo 165, Parágrafo 3º da Constituição Federal do Brasil.
 
“Art. 165 - § 3º - O _______ publicará, até ______após o encerramento de cada ______, ________.
 
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

 a)  Poder Legislativo / 20 dias / quadrimestre / relatório orçamentário
 b)  Ministério Público / 10 dias / trimestre / relatório de prestação de contas
 c)  Presidente da República / 45 dias / bimestre / relatório de execução orçamentária
 d)  Poder Executivo / 30 dias / bimestre / relatório resumido de execução orçamentária

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822552

Questão 14: VUNESP - Proc Leg (CM Tatuí)/CM Tatuí/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Assinale a alternativa que se apresenta de acordo com a Constituição Federal.

 a)  O Poder Executivo publicará, até 15 (quinze) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
 b)  A lei ordinária disporá sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da

lei orçamentária anual.
 c)  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.
 d)  Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes não poderão ser

utilizados como créditos especiais ou suplementares, mesmo com prévia e específica autorização legislativa.
 e)  Considera-se equitativa a execução das programações de caráter facultativo que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas,

independentemente da autoria.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/851842

Questão 15: VUNESP - Proc Leg (CM Tatuí)/CM Tatuí/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, é

 a)  permitida a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.
 b)  vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.
 c)  permitida a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou

especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
 d)  vedado ao banco central comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.
 e)  permitido o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/851845

Questão 16: VUNESP - Proc Leg (CM Tatuí)/CM Tatuí/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas,
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Tal obrigação reflete o princípio da

 a)  Especialidade dos incentivos fiscais.
 b)  Universalidade.
 c)  Publicidade orçamentária.
 d)  Transparência orçamentária.
 e)  Unidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/851846
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Questão 17: CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Governamental/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com as disposições constitucionais acerca de orçamento público, é de iniciativa privativa do presidente da República projeto de lei ordinária que disponha sobre

 a) as diretrizes orçamentárias, que será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito decorrente de isenções e benefícios de natureza financeira, tributária
e creditícia sobre as receitas e despesas.

 b) o orçamento anual, que compreende, entre outros, o orçamento fiscal referente aos poderes da União e o orçamento da seguridade social.
 c)  o plano plurianual, cujo objetivo é orientar a elaboração da lei orçamentária anual e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de

fomento.
 d) as normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como sobre as condições para a instituição e para o funcionamento de

fundos.
 e) a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, sendo vedada a edição de

medida provisória para esse fim.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/856293

Questão 18: CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Governamental/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 veda expressamente

 a)  transferência voluntária de recursos financeiros pelo governo estadual para fins de pagamento de despesas com pessoal ativo dos municípios.
 b)  o acúmulo, de forma remunerada, de dois cargos técnicos, exceto se houver compatibilidade de horários entre eles.
 c)  a edição de medida provisória para dispor sobre a criação e extinção de órgãos da administração pública direta e indireta.
 d)  a vinculação da receita de impostos a despesas relacionadas às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.
 e) o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra com o objetivo de viabilizar resultados de projetos vinculados à ciência, tecnologia e

inovação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/856309

Questão 19: FCC - Ass TF (Manaus)/Pref Manaus/"Sem Área"/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Nos termos do que estabelece a Constituição Federal acerca das normas relativas aos orçamentos,

 a)  a lei que instituir o plano plurianual compreenderá as metas e prioridades da Administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária.

 b)  os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelo Senado Federal,
na forma do seu regimento interno.

 c)  é vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas
instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

 d)  nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão na lei de diretrizes orçamentárias, ou sem lei que
autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

 e)  as emendas ao projeto do plano plurianual não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei orçamentária anual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/867006

Questão 20: FCC - Aud Fisc (SEFAZ BA)/SEFAZ BA/Administração, Finanças e Controle Interno/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Ao dispor sobre finanças públicas e orçamentos, a Constituição Federal autoriza a

 a)  abertura de crédito suplementar sem indicação dos recursos correspondentes, desde que mediante prévia autorização legislativa.
 b)  vinculação de receitas próprias geradas pelo imposto sobre propriedade predial e territorial urbana para pagamento de débitos do Município para com União e

Estado.
 c)  realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, quando autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com

finalidade precisa, desde que aprovados pelo Poder Legislativo, pelo voto de dois terços de seus membros.
 d)  transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar

os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem prévia autorização legislativa.
 e)  abertura de crédito extraordinário por ato do Presidente da República, desde que mediante prévia delegação legislativa, para atender a despesas imprevisíveis e

urgentes, decorrentes de calamidade pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/877320

Questão 21: ACEP - ACI (Aracati)/Pref Aracati/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A Constituição Federal (CF) de 1988, determina que sejam utilizados instrumentos de planejamento da ação governamental, adotados também pelos estados e
municípios. Após analisar essa afirmativa, assinale a alternativa que contém os instrumentos de planejamento determinados por força constitucional.

 a) Lei do Controle Estatal, Lei de Planejamento, Lei Orçamentária Anual.
 b) Plano Plurianual, Lei do Orçamento Programa, Lei Orçamentária Anual.
 c) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual.
 d) Lei do Princípio Orçamentário e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/899821

Questão 22: COPEVE UFMG - Adm (UFMG)/UFMG/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a capacidade legislativa de emendar o projeto de lei orçamentária anual, em específico ao aumento ou à criação de novas
despesas.
 
As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem poderão ser aprovadas, caso

 a)  indiquem os recursos necessários, contemplando aqueles provenientes da inclusão extemporânea de despesa.
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 b)  sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei.
 c)  sejam compatíveis com a lei orçamentária anual e com a lei de diretrizes orçamentárias dos dois exercícios anteriores.
 d)  contemplem as transferências extemporâneas financeiras e tributárias constitucionais da União para os Estados e os Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910341

Questão 23: VUNESP - Proc Jur (CM M Alto)/CM Monte Alto/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, é

 a)  permitida a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas ainda que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.
 b)  vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou

especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
 c)  permitida a instituição de fundos de qualquer natureza, independentemente de autorização legislativa.
 d)  vedada a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos de competência dos Estados e dos Municípios para a prestação de garantia ou contra-garantia à

União e para pagamento de débitos para com esta.
 e)  vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, no âmbito das atividades de ciência,

tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia
autorização legislativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/911434

Questão 24: PUC PR - AFRM (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Marque a afirmativa CORRETA sobre o orçamento público.

 a)  As leis que instituem planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais são de iniciativa do Legislativo.
 b)  As condições para a instituição e funcionamento de fundos são definidas em Lei Ordinária.
 c)  É admitida a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.
 d)  O exame dos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual compete à Comissão mista permanente, integrada por

Senadores e Deputados.
 e)  A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a

admissão ou contratação de pessoal, independe de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/912541

Questão 25: FCC - AET (DETRAN SP)/DETRAN SP/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Segundo o que dispõe a Constituição Federal de 1988 acerca das Finanças Públicas e do Orçamento,

 a) os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados,
conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, independentemente de autorização legislativa.

 b) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais são leis de iniciativa conjunta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
 c) os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados de forma privativa pelo

Senado Federal, na forma de seu regimento interno.
 d) a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração pública federal para período coincidente com o do mandato do Presidente

da República.
 e) cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes

orçamentárias e da lei orçamentária anual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/916810

Questão 26: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Relativamente às normas constitucionais aplicáveis aos orçamentos, julgue o seguinte item.

Desde que autorizados por lei específica, os estados podem realizar transferência voluntária de recursos financeiros para realizar o pagamento de despesas com pessoal
ativo dos municípios.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922238

Questão 27: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
À luz da disciplina constitucional do processo de elaboração de leis orçamentárias,

 a)  as emendas ao projeto de lei do orçamento anual serão apresentadas e apreciadas perante a Comissão mista permanente de Deputados e Senadores responsável
por exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária.

 b)  o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

 c)  o Presidente da República poderá propor modificação nos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, desde
que não iniciada a votação do projeto respectivo, na Comissão mista parlamentar permanente.

 d)  as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder
Executivo, sendo que metade deste percentual será destinada a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.

 e)  os recursos que, em decorrência de veto ao projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso,
mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943383

Questão 28: FGV - EPP (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019



29/09/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19355219/imprimir 6/24

Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Após a apresentação do projeto de lei orçamentária pelo Prefeito do Município Beta, o vereador Antônio consultou sua assessoria sobre a possibilidade de apresentar
emenda, que se mostrava compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. O objetivo era aumentar as dotações orçamentárias destinadas ao
atendimento de certa política pública igualmente amparada pelo projeto, mas que fora contemplada com poucos recursos.
 
À luz da sistemática constitucional, a assessoria respondeu corretamente que, observadas as restrições constitucionais, era possível a apresentação de emenda,

 a)  desde que os recursos necessários adviessem da diminuição daqueles direcionados ao serviço da dívida.
 b)  cabendo ao Executivo realocar os recursos disponíveis visando ao seu atendimento.
 c)  cabendo à Câmara Municipal realocar livremente os recursos disponíveis visando ao seu atendimento.
 d)  desde que os recursos necessários adviessem especificamente de anulação de dotações de pessoal.
 e)  desde que os recursos necessários adviessem de anulação de despesa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/944762

Questão 29: IBADE - Aux Adm (JARU-PREVI)/JARU-PREVI/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
As leis de iniciativa do poder executivo estabelecerão:

 a)  o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias; os orçamentos anuais.
 b)  o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias; os incentivos fiscais.
 c)  as diretrizes orçamentárias; os orçamentos anuais; o plano financeiro.
 d)  o plano orçamentário; as diretrizes orçamentárias; os orçamentos anuais
 e)  o plano plurianual; os orçamentos anuais; os incentivos fiscais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957164

Questão 30: COPERVE-UFSC - Adm (UFSC)/UFSC/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Identifique quais dos itens abaixo correspondem a condutas vedadas no orçamento público, de acordo com a Constituição Federal de 1988, Título VI, Capítulo II, e
assinale a alternativa correta.

I.  O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.

II.  A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

III.  A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou
especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

IV.  A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.

V.  A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com autorização
legislativa.

VI.  A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização executiva.

 a)  Somente os itens I, II, III e IV estão corretos.
 b)  Somente os itens I, II, III e V estão corretos.
 c)  Somente os itens II, III, IV e V estão corretos.
 d)  Somente os itens I, IV, V e VI estão corretos.
 e)  Somente os itens III e VI estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958103

Questão 31: COPERVE-UFSC - Ass (UFSC)/UFSC/Administração/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, Título VI, Capítulo II, indique se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F) a respeito do orçamento público
e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(  ) As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

(  ) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma centralizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as
despesas de custeio, as decorrentes destas e as relativas aos programas de duração continuada.

(  ) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, 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.

(  ) O Poder Executivo publicará, até 90 dias após o encerramento de cada semestre, relatório resumido da execução orçamentária.

(  ) Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo
Congresso Nacional.

 a) V – F – V – F – V
 b) F – V – F – F – F
 c) V – F – V – V – V
 d) V – V – V – F – V
 e) F – F – F – V – F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958515

Questão 32: COPERVE-UFSC - Ass (UFSC)/UFSC/Administração/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
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Identifique, dentre os itens abaixo, os que correspondem a elementos compreendidos pela lei orçamentária anual, de acordo com a Constituição Federal de 1988, Título
VI, Capítulo II. Em seguida, assinale a alternativa correta.

I.  O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, com exceção de fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público.

II.  O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

III.  O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

 a) Todos os itens estão corretos.
 b) Somente o item II está correto.
 c) Somente o item III está correto.
 d) Somente os itens II e III estão corretos.
 e) Somente os itens I e II estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958519

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 prevê a competência do Congresso Nacional para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da
União e das entidades da administração direta e indireta. De acordo com tal previsão, é correto afirmar que o objeto material do direito financeiro é

 a) a contabilidade pública.
 b)  o processo orçamentário.
 c)  a atividade financeira estatal.
 d)  o controle das finanças públicas.
 e) a relação do ente público com o contribuinte.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/972999

Questão 34: CEBRASPE (CESPE) - Proc C (MPC TCE-PA)/TCE-PA/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O estado da Federação que ultrapassar o limite percentual da receita corrente líquida com despesa total de pessoal, estabelecido por lei complementar, deverá adotar
medidas para reconduzir as despesas ao limite, conforme disposto na Constituição Federal de 1988.

Assinale a opção que indica medidas previstas na legislação e que poderão ser adotadas pelo estado nessa situação.

 a)  exoneração de servidores não estáveis e redução em, pelo menos, 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança
 b) extinção de cargos em comissão e exoneração de servidores não estáveis
 c) redução dos salários de servidores não estáveis e proibição do pagamento de horas extras
 d)  extinção de funções de confiança e exoneração de servidores não estáveis
 e)  redução em, pelo menos, 20% das despesas com servidores estáveis e exoneração de servidores não estáveis

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/974767

Questão 35: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Tecnólogo em Gestão Pública/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O modelo orçamentário brasileiro é definido na Constituição Federal de 1988 do Brasil. Compõe-se de instrumentos desse modelo:

 a)  a Lei Orçamentária Anual, o Produto Interno Bruto e o Plano Plurianual.
 b)  a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Mensal.
 c)  o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.
 d)  o Plano Final Bimestral, Lei de Diretrizes e Base e Lei Orçamentária Bimestral.
 e)  o Orçamento Semestral e o Plano Plurianual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008761

Questão 36: VUNESP - Proc Mun (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Em relação aos princípios constitucionais do orçamento, aquele que estabelece que a receita não possa ter vinculações que reduzem o grau de liberdade do gestor e
engessa o planejamento de médio, curto e longo prazos, e que se aplicam somente às receitas de impostos, denomina-se princípio

 a)  do orçamento bruto.
 b)  da não afetação das receitas.
 c)  do equilíbrio.
 d)  da objetividade.
 e)  da exatidão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008848

Questão 37: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Legislativo/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
À luz do que estabelece a Constituição Federal acerca dos orçamentos, é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ainda que para a

 a)  destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde.
 b)  manutenção e desenvolvimento do ensino.
 c)  prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita.
 d)  destinação de recursos para a atividade da administração tributária.
 e)  destinação a programas de desenvolvimento da agricultura, pecuária e abastecimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014999
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Questão 38: FUNDATEC - ACI (Pref POA)/Pref POA/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Em relação à apresentação de emendas ao projeto das leis orçamentárias, considere as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

 
(   ) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam relacionadas com a correção
de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei.

(   ) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano
plurianual.
 
(   ) As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

(   ) O plano plurianual poderá ser modificado para aumentar despesas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

 a)  V – F – F – V.
 b)  F – V – F – F.
 c)  V – F – V – F.
 d)  F – V – F – V.
 e)  F – V – V – V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016258

Questão 39: FUNDATEC - PJur (Salto Jacuí)/Pref Salto do Jacuí/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O artigo 165 da Constituição Federal estabelece a existência das seguintes leis orçamentárias:

 a)  O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.
 b)  O Código Tributário Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.
 c)  O Código Tributário Nacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orçamentaria Anual.
 d)  O Plano Plurianual, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
 e)  A Lei Orçamentária Anual, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Improbidade Administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1017538

Questão 40: FUNDATEC - Proc (Campo Bom)/Pref Campo Bom/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, em relação aos orçamentos, analise as assertivas a seguir:

I. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as
despesas de capital, e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
 
II. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e as prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, 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.
 
III. O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, o relatório resumido da execução orçamentária.

Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas II e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1018247

Questão 41: VUNESP - AFTM (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Considerando o regramento constitucional sobre o orçamento público, é correto afirmar que

 a)  os projetos de lei relativos aos créditos adicionais serão apreciados unicamente pela Câmara dos Deputados, na forma do regimento comum.
 b)  leis de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
 c)  o estabelecimento de normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de

fundos, é matéria de lei ordinária.
 d)  caberá a uma Comissão permanente de Deputados Federais examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República.
 e)  a Lei Orçamentária Anual poderá autorizar a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1028413

Questão 42: CONSULPAM - AFDC (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A respeito das finanças públicas, conforme a Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  O Banco Central pode conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.
 b)  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.
 c)  Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, inclusive se o ato de autorização for promulgado nos

últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.
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 d)  Não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar a despesa com pessoal ativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
excetuado o caso dos inativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1029223

Questão 43: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Conforme o que diz a Constituição Federal a respeito das finanças públicas, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.
 b)  A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
 c)  O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
 d)  Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser

utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, independente de autorização legislativa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030659

Questão 44: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com os princípios constitucionais orçamentários e o disposto na CF acerca das finanças públicas, as autorizações para a abertura de créditos suplementares e
para a contratação de operações de créditos constituem exceções ao princípio da

 a)  legalidade orçamentária.
 b) universalidade orçamentária.
 c) pureza orçamentária.
 d) não afetação da receita.
 e)  quantificação dos créditos orçamentários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036267

Questão 45: IDECAN - Cont (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
São leis de iniciativa do Poder Executivo, em conformidade com o artigo 165 da Constituição Federal de 1988

 a)  o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
 b)  o plano plurianual, os orçamentos anuais e o plano de contas.
 c)  o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os créditos adicionais.
 d)  as diretrizes orçamentárias, os balanços públicos e o plano de contas.
 e)  as diretrizes orçamentárias, os balanços públicos e os créditos adicionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043148

Questão 46: VUNESP - Proc Jur (DAEM)/DAEM/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Segundo estabelece a Constituição Federal:

 a) é facultada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia
autorização legislativa.

 b) é vedada a utilização de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, ainda
que com autorização legislativa específica.

 c) é vedada a transferência voluntária de recursos pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal
ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

 d) nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, sob pena de crime de
responsabilidade, sendo vedada a inclusão posterior à aprovação do plano.

 e) é permitida a vinculação de receita de impostos a fundo, órgão ou despesa, desde que se trate de receita de impostos da competência dos Municípios.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053617

Questão 47: SELECON - Ass (Boa Vista)/Pref Boa Vista/Agente de Articulação/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O atual texto da Constituição Federal de 1988 estabelece, com vistas ao planejamento das finanças públicas, sob pena de crime de responsabilidade, que nenhum
investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão:

 a)  na lei orçamentária anual ou sem lei que autorize a inclusão
 b)  na lei de diretrizes orçamentária ou sem lei que autorize a inclusão
 c)  no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão
 d)  nos orçamentos fiscais dos entes federativos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1059212

Questão 48: SELECON - Ass (Boa Vista)/Pref Boa Vista/Agente de Articulação/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com o atual texto da CF/88, os orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social estão compreendidos:

 a)  na lei orçamentária anual
 b)  na lei de contas do banco central do Brasil
 c)  na lei de orçamento monetário
 d)  na lei de diretrizes do endividamento público

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1059217
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Questão 49: IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Sobre o orçamento e as finanças públicas, assinale a alternativa correta segundo a Constituição Federal de 1988.

 a)  O Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias são de iniciativa do Poder Executivo, enquanto a Lei Orçamentária Anual é de competência do Congresso
Nacional.

 b)  A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento de investimento das empresas em que a União, apenas diretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto.

 c)  Estão excluídas da Lei Orçamentária Anual o orçamento fiscal das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.
 d)  A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de

capital e outras delas decorrentes.
 e)  A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício

financeiro subsequente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1065638

Questão 50: IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Determina a Constituição Federal de 1988, no seu art. 167, que são vedados “IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a
repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e
37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º...”.
 
Assinale a alternativa que apresente o princípio orçamentário expresso nesta norma constitucional.

 a)  exclusividade
 b)  não afetação das receitas
 c)  discriminação
 d)  equilíbrio
 e)  unidade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1065641

Questão 51: IDECAN - Cont (IF Baiano)/IF Baiano/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 1988, são leis de iniciativa do Poder Executivo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. A respeito desses
instrumentos, assinale a alternativa correta.

 a)  A lei orçamentária anual deverá estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, dividida em fiscal, de investimento e
da seguridade social.

 b)  A lei das diretrizes orçamentárias não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para
abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito.

 c)  O plano plurianual compreenderá as metas e prioridades da administração pública para os próximos quatro anos, incluindo as despesas correntes e de capital para
o exercício financeiro subsequente.

 d)  A lei das diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente, e orientará a elaboração da lei orçamentária anual.

 e)  A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, de investimento e da seguridade social e ainda deverá dispor sobre as alterações na legislação
tributária para manter o equilíbrio fiscal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1065791

Questão 52: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O Ministério Público do Estado Alfa, por meio dos órgãos competentes, elaborou a proposta orçamentária que deveria ser utilizada como base do seu orçamento para o
exercício financeiro vindouro.
 
À luz da sistemática constitucional, a referida proposta deve ser elaborada em harmonia com:

 a)  a Lei de Diretrizes Orçamentárias e encaminhada diretamente ao Poder Legislativo;
 b)  as orientações fixadas em regulamento do Poder Executivo e encaminhada diretamente ao Legislativo;
 c)  a Lei de Diretrizes Orçamentárias e submetida ao Poder Executivo, que, aprovando-a, a encaminhará ao Legislativo;
 d)  as orientações fixadas em regulamento do Poder Executivo e a encaminhará a este último, que a submeterá ao Legislativo;
 e)  a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a encaminhará ao Poder Executivo, que a submeterá ao Legislativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067166

Questão 53: FAUEL - Cont (CM Colombo)/CM Colombo/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Para fins do que dispõe a Constituição Federal, a despesa total com pessoal nos municípios, a cada período de apuração, não poderá exceder da receita corrente líquida o
percentual: 

 a)  40% 
 b)  50% 
 c)  54% 
 d)  60%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071570

Questão 54: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPA/TJ PA/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Conforme as normas constitucionais a respeito do orçamento público, é possível
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 a)  o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, desde que previstos no plano plurianual.
 b)  a concessão de empréstimos pela União a estados e municípios e ao Distrito Federal para o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, se

feitos por antecipação de receita.
 c)  a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários, desde que autorizadas em lei.
 d)  a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, se autorizadas mediante créditos suplementares com finalidade precisa,

aprovados pelo Poder Legislativo.
 e)  a abertura de crédito especial sem prévia autorização legislativa, desde que para atender a despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de calamidade pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1083919

Questão 55: CPCON UEPB - Adv (Pref B Ventura)/Pref Boa Ventura/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Diz o art. 165, §8o da CF/88: “A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a
autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei”. Segundo a
doutrina, essa norma constitucional expressa o seguinte princípio orçamentário:

 a) Responsabilidade na gestão fiscal.
 b) Unidade.
 c) Exclusividade.
 d) Legitimidade orçamentária.
 e) Equilíbrio orçamentário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1085683

Questão 56: IBFC - Cont (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Considere o Artigo 165 da Constituição Federal de 1988, referente aos orçamentos e assinale a alternativa correta.

 a)  Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo
Congresso Nacional

 b)  O Poder Executivo publicará, até sessenta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária
 c)  O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo globalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias,

remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia
 d)  A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma globalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1113226

Questão 57: CPCON UEPB - PJur (Pref M Horebe)/Pref M Horebe/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Diz o art. 165, §8o da CF/88: “A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a
autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei”. Segundo a
doutrina, essa norma constitucional expressa o seguinte princípio orçamentário:

 a)  Responsabilidade na gestão fiscal.
 b)  Unidade.
 c)  Exclusividade.
 d)  Legitimidade orçamentária.
 e)  Equilíbrio orçamentário .

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1114558

Questão 58: CSEP IFPI - Cont (IF PI)/IF PI/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Portanto a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas 

 a)  quando houver autorização detalhada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
 b)  se houver autorização específica no Plano Plurianual, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
 c)  se não ultrapassar o limite de 30% da Receita Corrente Líquida.
 d)  caso exista prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
 e)  quando constar na Lei Orçamentária Anual item específico que autorize as contratações e aumentos, sem ultrapassar os limites de cada ente federativo. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115803

Questão 59: IBFC - Ana (EMDEC)/EMDEC/Contábil Jr/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com o artigo 165 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

 a)  Orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária
 b)  Compreende os orçamentos de investimento e seguridade social
 c)  Estabelece de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração federal para as despesas de capital e para as relativas aos programas de

duração continuada
 d)  Dentre suas disposições, não poderá, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1119118

Questão 60: CRESCER - ACI (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)



29/09/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19355219/imprimir 12/24

Sobre o disposto na Constituição Federal de 1988 a respeito do Orçamento, assinale a opção ERRADA.

 a) A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura
de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

 b) Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a
inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

 c) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente, 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.

 d) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127034

Questão 61: Instituto Consulplan - Proc Jur (Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
No ano de 2016 foi instituído o que se denominou Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, com vigência por vinte
exercícios financeiros. No caso de descumprimento de limites do Novo Regime Fiscal, aplica-se, ao Poder Executivo ou a órgãos elencados na norma, sem prejuízo de
outras medidas, a seguinte vedação:

 a)  Criação de despesas não obrigatórias.
 b)  Reposições de cargos decorrentes de vacâncias de cargos efetivos.
 c)  Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa.
 d)  Concessão de reajustes derivados de sentença judicial transitada em julgado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1154109

Questão 62: Machado de Assis - Tec (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/Contabilidade/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Segundo o art. 163 da Constituição Federal de 1988, lei complementar disporá, dentre outros, sobre:
 

I. Emissão e resgate de títulos da dívida pública.
 
II. Concessão de garantias pelas entidades públicas.
 
III. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, independentemente das características e condições operacionais voltadas ao
desenvolvimento regional.
 
IV. Dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público.

 
A quantidade de itens CORRETOS é:

 a)  1
 b)  3
 c)  2
 d)  4

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207914

Questão 63: Machado de Assis - Tec (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/Contabilidade/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com o art. 167 da Constituição Federal de 1988, são vedados:
 

I. A concessão ou utilização de créditos ilimitados.
 
II. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.
 
III. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.
 
IV. O início de programas ou projetos incluídos na lei orçamentária anual.

 
É verdadeiro o que se afirma em:

 a)  II, III e IV
 b)  I, II e III
 c)  I, II, III e IV
 d)  II e IV

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207919

Questão 64: QUADRIX - Ana (Pref Jataí)/Pref Jataí/Administrativo/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, enquanto não for aprovada a Lei de que trata o art. 165, § 9.º, I e II, os
prazos para encaminhamento e para devolução da lei de diretrizes orçamentárias da União serão, respectivamente, de

 a) quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e até o encerramento da sessão legislativa.
 b) quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.
 c) oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.
 d) oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e até o encerramento da sessão legislativa.
 e) nove meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1211966

Questão 65: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Administração/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)



29/09/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19355219/imprimir 13/24

Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de orçamento dentro da lei orçamentária anual segundo a Constituição de 1988, em seu art. 165, § 5º.

 a)  Orçamento da seguridade social.
 b)  Orçamento de investimento.
 c)  Orçamento monetário.
 d)  Orçamento fiscal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1231606

Questão 66: Unifil - Cont (Pref Iretama)/Pref Iretama/2019
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Conforme Art. 165, Capítulo II e Seção II das Finanças Públicas da Constituição Federal, assinale a afirmativa incorreta sobre orçamentos. 

 a)  As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 
 b)  Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição são elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo

Congresso Nacional. 
 c)  A lei orçamentária anual compreende o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, o orçamento de investimento das empresas que a União possua maioria

do capital social com direito a voto e o orçamento da seguridade social. 
 d)  O Poder Executivo deve publicar, até sessenta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1326079

Questão 67: CEBRASPE (CESPE) - ACP (TCE-PB)/TCE-PB/Demais Áreas/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O envio de projeto de LDO compete ao

 a)  TCU, que o encaminha ao Congresso Nacional.
 b)  presidente da República, que o encaminha ao TCU.
 c)  presidente da República, que o encaminha ao Congresso Nacional.
 d)  TCU, que o encaminha ao presidente da República.
 e)  ministro da Fazenda, que o encaminha ao presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/582822

Questão 68: FCC - Proc (PGE TO)/PGE TO/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Suponha que em 31 de dezembro de 2017 foi editada lei de iniciativa do Tribunal de Contas da União aumentando a remuneração dos respectivos servidores, embora
tenha sido constatado que o projeto de lei não estava amparado em prévia dotação orçamentária suficiente para arcar com a vantagem remuneratória no exercício de
2018. A falta de previsão de dotação orçamentária para fazer frente às despesas criadas pela lei fundamentou o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal contra o referido ato normativo federal. Nessa situação, considerando o disposto na Constituição Federal e a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, a lei federal mostra-se

 a)  incompatível com a Constituição Federal, por ter sido aprovada sem prévia dotação orçamentária suficiente, o que, embora não autorize sua declaração de
inconstitucionalidade em sede de ação direta, impede que seja aplicada em 2018.

 b)  incompatível com a Constituição Federal, devendo ser declarada formalmente inconstitucional, uma vez que o projeto de lei tratou de matéria de iniciativa
privativa de uma das Casas do Congresso Nacional.

 c)  incompatível com a Constituição Federal, devendo ser declarada formalmente inconstitucional, uma vez que o projeto de lei tratou de matéria de iniciativa
privativa do Presidente da República.

 d)  incompatível com a Constituição Federal, por ter sido aprovada sem prévia dotação orçamentária suficiente, devendo ser declarada inconstitucional por esse
motivo.

 e)  compatível formal e materialmente com a Constituição Federal, não sendo exigível a prévia dotação orçamentária para que a lei seja aplicada no exercício de
2018.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/592808

Questão 69: VUNESP - Dir (CM 2 Córregos)/CM 2 Córregos/Contábil Legislativo/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelas sociedades de economia mista só poderão ser feitas 

 a)  se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 
 b)  se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. 
 c)  por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos e que não representem aumento de despesas para o exercício financeiro seguinte. 
 d)  por autorização específica do Superintendente da empresa, aprovada pelo respectivo Conselho de Administração um ano antes das contratações. 
 e)  após a aprovação legislativa específica do Congresso Nacional autorizando as respectivas contratações.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/599459

Questão 70: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Tramitação/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A Secretaria de Finanças do Município Beta informou ao Prefeito Municipal que dispunha de recursos em conta-corrente, mas não seria possível realizar a compra de
móveis solicitada. Como justificativa, esclareceu que as despesas dessa natureza já teriam exaurido os créditos orçamentários existentes. O Prefeito não acatou a
justificativa e determinou a realização da compra, o que levou ao pedido de exoneração do Secretário, já que este último considerou a ordem manifestamente ilegal.
 
À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, deve ser reconhecido que:

 a)  a ordem do Prefeito Municipal é legal, pois há recursos em conta para realizar a compra dos móveis;
 b)  a informação do Secretário é correta, pois não podem ser realizadas despesas excedentes aos créditos orçamentários;
 c)  a ordem do Prefeito Municipal é legal, já que a compra de móveis independe de previsão orçamentária;
 d)  a informação do Secretário é incorreta, pois a lei orçamentária não contempla créditos, mas despesas;
 e)  a ordem do Prefeito é legal, pois as finanças públicas são regidas pelo critério financeiro, não orçamentário. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/611825
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Questão 71: FGV - EspLM (CM Salvador)/CM Salvador/Advogado Legislativo/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O Vereador João, ao analisar o projeto de Lei Orçamentária Anual apresentado pelo Chefe do Poder Executivo, decidiu apresentar uma emenda que se mostrava
plenamente compatível com o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que, para apresentá-la, deveria indicar os recursos necessários.
 
À luz da sistemática constitucional, esses recursos podem advir da anulação de despesas que digam respeito a:

 a)  dotações para pessoal;
 b)  serviço da dívida;
 c)  programas sociais;
 d)  transferências tributárias para outros Municípios;
 e)  dotações para encargo de pessoal. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612189

Questão 72: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Sobre as finanças públicas, suas normas gerais e orçamentos, dispõe a Constituição Federal que: 

 a)  leis de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 
 b)  o Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não

iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. 
 c)  a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, ainda que referentes à autorização para abertura de

créditos suplementares e contratação de operações de crédito. 
 d)  cabe à lei ordinária estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da Administração direta e indireta bem como condições para a instituição e

funcionamento de fundos. 
 e)  a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as metas e prioridades da Administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro

subsequente, e disporá sobre as alterações na legislação tributária. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618079

Questão 73: FUNRIO - Tec Leg (CM SJM)/CM SJM/Técnico Administrativo/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Avalie, com base no Art.165 da Constituição federal, se leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os seguintes itens:
 

I. O plano plurianual.
 
II. As diretrizes orçamentárias.
 
III. Os orçamentos anuais.

 
Assinale a alternativa correta:

 a)  apenas o item I está correto.
 b)  apenas o item II está correto.
 c)  apenas os itens I e II estão corretos.
 d)  apenas os itens II e III estão corretos.
 e)  os itens I, II e III estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/628962

Questão 74: FGV - APPGG (CGM Niterói)/Pref Niterói/Gestão Governamental/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O Prefeito Municipal encaminhou o projeto de lei orçamentária anual à Câmara Municipal. Para sua surpresa, no texto aprovado, foram anuladas, parcialmente, as
despesas destinadas ao pagamento de pessoal, que permitiriam o cumprimento da lei municipal que aumentara os vencimentos dos servidores, a partir do exercício
financeiro seguinte. Os recursos, por sua vez, foram destinados à implementação de programas sociais nas áreas de saúde e educação.

À luz da sistemática constitucional, o procedimento da Câmara Municipal está

 a)  correto, pois esta pode apreciar livremente o projeto de lei orçamentária, podendo anular e criar as despesas que melhor lhe aprouverem.
 b)  incorreto, pois os recursos destinados à implementação dos programas sociais não poderiam resultar da anulação, ainda que parcial, das despesas com pessoal.
 c)  correto, pois esta somente está autorizada a destinar recursos à implementação de programas sociais caso resultem da anulação de despesas com pessoal.
 d)  incorreto, pois o projeto de lei orçamentária anual apresentado pelo chefe do Poder Executivo não pode sofrer alterações no Legislativo.
 e)  correto, pois esta somente pode criar uma despesa quando indica os recursos necessários, os quais devem resultar da anulação de outra, qualquer que seja ela.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/632109

Questão 75: CESGRANRIO - Adv (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas
de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada de forma

 a)  disjuntiva
 b)  regionalizada
 c)  separada
 d)  setorial
 e)  unificada

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/637913

Questão 76: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Técnico Jurídica/Apoio Jurídico/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
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Com o objetivo de fazer com que o Poder Público adote medidas voltadas para a gestão administrativa financeiramente responsável, a Constituição Federal prescreve:

I.   A necessidade de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes como condição à
concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, à criação de cargos, empregos e funções ou à alteração de estrutura de carreiras, bem como à
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo poder público.

II.   A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar, salvo mediante expressa autorização do Senado Federal.

III.   Decorrido o prazo legal para a adaptação aos limites de despesa com pessoal estabelecidos em lei complementar, poderão ser suspensos, desde que
mediante processo administrativo que assegure a ampla defesa e o contraditório, todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites.

Está correto o que se afirma em

 a)  I, II e III.
 b)  I e II, apenas.
 c)  II e III, apenas.
 d)  III, apenas.
 e)  I, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638356

Questão 77: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com a disciplina atribuída pela Constituição da República às finanças públicas,

 a)  sendo de iniciativa do Poder Executivo, o projeto de lei do orçamento anual não poderá sofrer emendas pelo Poder Legislativo, cabendo a esse apenas, se
entender necessário, aprová-lo com ressalvas a serem encaminhadas à apreciação do Poder Executivo.

 b)  são quatro as espécies de leis orçamentárias de iniciativa do Poder Executivo: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual e a
lei que fixa o limite de endividamento do Estado.

 c)  é absolutamente proibida a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública.
 d)  a realização de investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro exige a sua prévia inclusão no Plano Plurianual ou lei que autorize a inclusão, sob

pena de crime de responsabilidade.
 e)  sempre que constatar, após a realização de todas as despesas previstas para determinado órgão, a existência de sobras orçamentárias, o Poder Executivo poderá,

sem prévia autorização legislativa, realizar o remanejamento de recursos desse órgão para outro.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638607

Questão 78: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Suponha que o Tribunal Superior do Trabalho pretende implementar, no exercício financeiro corrente, programa para dar celeridade à prestação jurisdicional, que
demandará a admissão de servidores públicos. Todavia, os gastos com a execução do programa não foram previstos na lei orçamentária anual vigente, assim como não
há previsão de dotações orçamentárias suficientes para atender às projeções de despesa de pessoal relativas às admissões de servidores públicos. Considerando que
essas medidas são urgentes e de excepcional interesse público em face do expressivo aumento da litigiosidade, o Tribunal pretende executá-las sem que sejam alteradas
as disposições da lei orçamentária, assim como dispensará a abertura de créditos adicionais, inclusive os extraordinários. Nessa situação, a Constituição Federal 

 a)  permite que seja iniciada a imediata execução do programa e que sejam realizadas despesas com a admissão de servidores públicos, uma vez que se trata de
situação de excepcional interesse público. 

 b)  permite que seja implementado o programa e que sejam realizadas despesas com a admissão de servidores públicos, desde que sejam autorizados por medida
provisória. 

 c)  veda que seja implementado o programa, mas permite que sejam realizadas as despesas com a admissão dos servidores públicos, uma vez que as limitações
constitucionais ao aumento de despesas com pessoal não se aplicam aos gastos do Poder Judiciário. 

 d)  permite que seja implementado o programa, mas veda que sejam realizadas as despesas com a admissão dos servidores públicos, uma vez que haverá aumento
de despesas com pessoal não previstas em orçamento. 

 e)  veda que seja implementado o programa, assim como que sejam realizadas as despesas com a admissão dos servidores públicos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/653992

Questão 79: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port III (EMAP)/EMAP/Jurídica/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
No que se refere ao estabelecido pela Constituição Federal de 1988 sobre programação financeira e orçamentária, julgue o seguinte item.
 
A concessão ou o remanejamento de recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra, no âmbito das atividades de inovação, está sujeita à prévia
autorização legislativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/665886

Questão 80: CESGRANRIO - Prof (LIQUIGÁS)/LIQUIGÁS/Júnior/Auditoria/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, o orçamento da seguridade social abrangerá todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem
como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público, incluindo, também, as

 a)  fundações públicas
 b)  associações civis
 c)  organizações terceirizadas
 d)  empresas do terceiro setor
 e)  entidades asssistenciais

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/668335
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Questão 81: VUNESP - Proc Jur (Buritizal)/Pref Buritizal/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Especialistas em finanças públicas afirmam que parte dos problemas fiscais do Brasil tem origem no excesso de vinculações de certas receitas públicas e no excesso de
despesas juridicamente obrigatórias, o que torna o orçamento público pouco flexível diante de tempos cada vez mais instáveis. Essa realidade não passou despercebida
do constituinte de 1988, como o demonstra o trecho a seguir, inspirado em dispositivos da Constituição Federal voltados a preservar relativa flexibilidade orçamentária:

 a) são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.
 b) é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital.
 c) nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual.
 d) é vedada a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa, e a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo

exceções expressamente previstas.
 e) a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei

complementar.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672806

Questão 82: CEV UECE - ACI (Pref Sobral)/Pref Sobral/Auditoria Governamental/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A Constituição Federal proíbe a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Nesse
contexto, a norma constitucional permite que

 a)  os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados,
conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

 b)  o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realiza-las, possa ser utilizado como fonte de recursos
para a abertura de créditos adicionais.

 c)  o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os provenientes de excesso de arrecadação sejam utilizados como fontes de
recursos para a abertura de créditos adicionais.

 d)  sejam abertos créditos adicionais por meio de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, quando, previamente, autorizados em lei orçamentária.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/673666

Questão 83: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Administração Pública ou de Empresas/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A Constituição de certo Estado prevê a instituição de fundo de despesa voltado para custear a construção de casas populares, constituído por 0,4% da arrecadação de
impostos de competência estadual. De modo semelhante, lei desse mesmo Estado destina 0,7% da receita da arrecadação de impostos de competência estadual para
fundo de despesa voltado para o combate ao desemprego.
 
A vinculação de receita de impostos estabelecida

 a)  em ambos atos normativos é compatível com a Constituição Federal, que permite a vinculação de receita de impostos para fins sociais.
 b)  na Lei Estadual é compatível com a Constituição Federal, mas não a vinculação prevista na Constituição Estadual.
 c)  na Constituição Estadual é compatível com a Constituição Federal, mas a Lei Estadual não poderia vincular receita de impostos ao fundo nela previsto.
 d)  em ambos atos normativos é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que é vedada a vinculação de receita de impostos a fundos como os referidos.
 e)  na Constituição Estadual é compatível com a Constituição Federal, mas a Lei Estadual não poderia vincular mais de 0,5% da receita de impostos ao fundo nela

previsto.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/675523

Questão 84: VUNESP - Proc Mun (Sorocaba)/Pref Sorocaba/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, as leis que dispõem sobre matéria tributária e orçamentária

 a)  são de iniciativa exclusiva do Presidente da República.
 b)  se submetem ao princípio da vinculação.
 c)  são de iniciativa privativa do Congresso Nacional.
 d)  terão início de tramitação no Senado Federal.
 e)  não admitem emendas legislativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676328

Questão 85: FCC - Proc (PGE AP)/PGE AP/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Na hipótese de o Estado extrapolar o limite de gastos com pessoal previsto em lei complementar federal, essa situação

 a)  autoriza a União a não repassar ao Estado o valor da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos pelo Estado, a qualquer título, suas autarquias e fundações que instituir e mantiver.

 b)  pode justificar a exoneração de servidores titulares de cargos públicos estáveis, observados os requisitos constitucionais, dentre os quais o pagamento de
indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.

 c)  não pode ensejar a exoneração dos servidores titulares de cargos públicos efetivos, mas pode justificar a exoneração de servidores titulares de cargos públicos em
comissão, observados os requisitos constitucionais, dentre os quais o pagamento de indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.

 d)  pode justificar a colocação de servidores titulares de cargos públicos efetivos em disponibilidade, observados os requisitos constitucionais, dentre os quais o
pagamento de remuneração mensal proporcional ao tempo de serviço.

 e)  não pode ensejar a exoneração dos servidores titulares de cargos públicos efetivos, nem de servidores titulares de cargos públicos em comissão.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/677557

Questão 86: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/Contabilidade/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O Tribunal Superior do Trabalho pretende implementar, no exercício financeiro corrente, programa para dar celeridade à prestação jurisdicional, que demandará a
admissão de servidores públicos. Todavia, os gastos com a execução do programa não foram previstos na lei orçamentária anual vigente, assim como não há previsão de
dotações orçamentárias suficientes para atender às projeções de despesa de pessoal relativas às admissões de servidores públicos. Considerando que essas medidas são
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urgentes e de excepcional interesse público em face do expressivo aumento da litigiosidade, o Tribunal pretende executá-las sem que sejam alteradas as disposições da
lei orçamentária, assim como dispensará a abertura de créditos adicionais, inclusive os extraordinários. Nessa situação, a Constituição Federal

 a) permite que seja iniciada a imediata execução do programa e que sejam realizadas despesas com a admissão de servidores públicos, uma vez que se trata de
situação de excepcional interesse público.

 b) permite que seja implementado o programa e que sejam realizadas despesas com a admissão de servidores públicos, desde que sejam autorizados por medida
provisória.

 c) veda que seja implementado o programa, mas permite que sejam realizadas as despesas com a admissão dos servidores públicos, uma vez que as limitações
constitucionais ao aumento de despesas com pessoal não se aplicam aos gastos do Poder Judiciário.

 d) permite que seja implementado o programa, mas veda que sejam realizadas as despesas com a admissão dos servidores públicos, uma vez que haverá aumento
de despesas com pessoal não prevista em orçamento.

 e) veda que seja implementado o programa, assim como que sejam realizadas as despesas com a admissão dos servidores públicos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/686755

Questão 87: FGV - Adv (ALERO)/ALERO/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O governador do Estado encaminhou o projeto de lei orçamentária anual à Assembleia Legislativa. Um grupo de Deputados Estaduais, sensibilizado pelos interesses da
coletividade, decidiu apresentar uma emenda modificativa ao projeto, de modo a ampliar os recursos destinados a determinado programa na área de saúde, já previsto
no projeto.
 
À luz da sistemática constitucional, sobre a aprovação dessa emenda, que se mostra compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, assinale a
afirmativa correta.

 a) Exige a anulação de despesa, ressalvadas apenas as concernentes às dotações para pessoal e seus encargos e às transferências constitucionais para os
Municípios.

 b) Exige a anulação de despesa, ressalvadas apenas as que digam respeito ao serviço da dívida e às transferências tributárias constitucionais para os Municípios.
 c) Exige a anulação de despesa, inexistindo óbice à anulação daquelas concernentes à aquisição de bens de capital.
 d) Exige a anulação de despesa, qualquer que seja a sua natureza.
 e) Depende tão somente da aquiescência do Chefe do Poder Executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/688597

Questão 88: VUNESP - Ana Jur (MPE SP)/MPE SP/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Conforme o disposto na Constituição Federal, se o Ministério Público, durante a execução orçamentária do exercício, pretender realizar despesas ou assumir obrigações
que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, 

 a)  não poderá fazê-lo, uma vez que essa conduta é expressamente vedada pelo texto constitucional. 
 b)  poderá fazê-lo, se consideradas urgentes, mas, oportunamente, deverá fazer a devida compensação com o corte no seu orçamento. 
 c)  poderá fazê-lo, desde que previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. 
 d)  poderá realizar despesas, desde que urgentes, mas não poderá assumir obrigações além dos limites já estabelecidos para o respectivo exercício. 
 e)  poderá fazê-lo, em caráter excepcional, mas terá que obter a aprovação do Poder Legislativo para a ratificação das despesas realizadas ou das obrigações

assumidas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695069

Questão 89: CONSULPLAN - JE TJMG/TJ MG/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I.  “Se a Câmara Municipal rejeitar o projeto da lei orçamentária anual, por capricho ou espírito de vindita, o Juízo da Comarca pode, se provocado pelo chefe do
Executivo do Município, determinar, mediante liminar, à Câmara, que reabra a sessão e dê continuidade ao exame e votação da matéria, e, ao Município, que
adote a lei orçamentária do ano anterior para manter a máquina administrativa em funcionamento, enquanto aguarda a deliberação da Câmara.”

PORQUE

II.  “A Constituição da República dispõe expressamente que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias.”

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

 a)  A segunda afirmativa é falsa e a primeira verdadeira.
 b)  A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
 c)  As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
 d)  As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695841

Questão 90: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Administrador/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A fim de adequar a despesa com pessoal ativo e inativo ao limite estabelecido em lei complementar federal, o Governador de determinado Estado promoveu a redução
em 30% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, além de ter exonerado servidores ocupantes de cargos efetivos há menos de 3 anos em
exercício.
 
Nessa hipótese, o Governador do Estado procedeu de modo

 a)  compatível com a Constituição Federal, fazendo, no entanto, os servidores que houverem perdido os cargos nas referidas condições jus à indenização
correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.

 b)  compatível com a Constituição Federal, considerando-se extintos os cargos objeto de redução, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições
iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.

 c)  incompatível com a Constituição Federal apenas no que se refere aos servidores ocupantes de cargo efetivo, que farão jus à reintegração ao serviço.
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 d)  incompatível com a Constituição Federal apenas em relação aos cargos em comissão e funções de confiança, por ter extrapolado o limite estipulado
constitucionalmente, sendo ainda assegurada aos ocupantes de cargo efetivo indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.

 e)  incompatível com a Constituição Federal, tanto em relação aos ocupantes de cargos em confiança, que fazem jus à indenização correspondente a um mês de
remuneração por ano de serviço, quanto em relação aos ocupantes de cargo efetivo, que fazem jus à reintegração ao serviço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/696767

Questão 91: FCC - AFRE SC/SEF SC/Gestão Tributária/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com a disciplina constitucional em matéria de lei orçamentária anual federal,

 a)  cabe a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados, dentre outras competências, examinar e emitir parecer sobre o respectivo projeto de lei e
exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas.

 b)  é vedada a aprovação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual na hipótese de os respectivos recursos serem provenientes de anulação de
despesas.

 c)  os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados,
conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, independentemente de prévia e específica autorização legislativa.

 d)  as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida
prevista no projeto encaminhado pelo Presidente da República, devendo dois terços desse percentual ser destinado a ações e serviços públicos de saúde.

 e)  é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações contidas na Lei Orçamentária Anual, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e
dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719815

Questão 92: FCC - AFRE SC/SEF SC/Gestão Tributária/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Determinado Estado pretende instituir fundo para a melhoria do corpo de bombeiros, tendo como uma de suas receitas taxa cobrada pelo Estado em razão do poder de
polícia exercido por aquele órgão estadual. Trata-se de pretensão

 a)  incompatível com a Constituição Federal, uma vez que é vedada a vinculação de receita tributária a órgão, fundo ou despesa.
 b)  incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a arrecadação de taxa não pode ser vinculada a órgão, fundo ou despesa, mas apenas a arrecadação de

impostos para os fins previstos na Constituição Federal.
 c)  compatível com a Constituição Federal, devendo o fundo ser instituído mediante prévia autorização legislativa.
 d)  incompatível com a Constituição Federal, uma vez que é vedada a vinculação da arrecadação de taxa a orgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023.
 e)  compatível com a Constituição Federal, podendo o fundo ser constituído por decreto, independentemente de autorização legislativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719816

Questão 93: IDECAN - Proc (CRF SP)/CRF SP/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Quanto ao Direito financeiro na Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir.
 

I. O relatório resumido da execução orçamentária deve ser publicado pelo Poder Executivo, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.
 
II. Quando incompatíveis com o plano plurianual, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas.
 
III. Não poderão exceder os limites estabelecidos em lei complementar, as despesas com pessoal ativo e inativo dos entes federativos.
 
IV. Tem direito a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço, o servidor exonerado por excesso de despesa de pessoal.

 
Estão corretas as afirmativas

 a)  I, II, III e IV.
 b)  I e II, apenas.
 c)  II e III, apenas.
 d)  III e IV, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/722387

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O princípio orçamentário da exclusividade foi consagrado na Constituição Federal de 1988 (CF) por meio da determinação de que a lei orçamentária anual não contenha
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. No entanto, a CF prevê como exceção a essa regra a autorização para a abertura de créditos

 a)  suplementares e para a contratação de operações de crédito, exceto por antecipação de receita.
 b)  especiais e para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita.
 c)  suplementares e para a liquidação dos passivos financeiros e dos restos a pagar.
 d)  especiais e suplementares e para a contratação de operações de crédito, exceto por antecipação de receita.
 e)  suplementares e para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/724712

Questão 95: FCC - AT (SP Parcerias)/SP Parcerias/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Considere que a São Paulo Parcerias S.A (SPPAR) tenha realizado a modelagem econômico-financeira de uma parceria público-privada para a construção e operação de
hospitais municipais e, em face dos investimentos que serão realizados pelo parceiro privado, apontou a necessidade de oferecimento de garantias pelo Município para o
pagamento das contraprestações pecuniárias ao longo do contrato. À vista das disposições da Constituição da República, tais garantias

 a)  somente serão viáveis se o contrato contar com a interveniência do Estado, como garantidor, podendo o Município apresentar contragarantia ao Estado, incidente
sobre produto de seus impostos.

 b)  não poderão incidir sobre receitas provenientes da alienação de ativos, somente podendo alcançar receitas provenientes da arrecadação tributária corrente.
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 c)  afiguram-se juridicamente viáveis, eis que a Constituição não veda a vinculação de produto de todos os tributos, mas apenas das taxas e contribuições de
melhoria.

 d)  não poderão incidir sobre produto de impostos municipais, eis que, para efeito de garantia ou contragarantia, os mesmos somente podem ser oferecidos à União.
 e)  poderá incidir sobre produto de impostos municipais e sobre as vinculações orçamentárias destinadas à saúde, vedada a incidência sobre as transferências

obrigatórias oriundas de impostos estaduais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/725138

Questão 96: IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A respeito das emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou aos projetos que o modifiquem, analise as afirmativas a seguir.
 

I. As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do
Congresso Nacional.
 
II. As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual podem ser aprovadas independentemente da indicação dos recursos necessários.
 
III. As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

 
Assinale

 a)  se somente a afirmativa I estiver correta.
 b)  se somente a afirmativa II estiver correta.
 c)  se somente a afirmativa III estiver correta.
 d)  se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
 e)  se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/736806

Questão 97: FUNDATEC - AL (CM Eldorado Sul)/CM Eldorado do Sul/Gestão Orçamentária/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Sobre a organização financeira do município, em se tratando das leis orçamentárias, são vedados, dentre outros:
 

I. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.
 
II. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.
 
III. A abertura de crédito suplementar ou especial com prévia autorização legislativa e com a indicação dos recursos correspondentes.
 
IV. A concessão ou utilização de créditos ilimitados.
 
V. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

 
Quais estão corretas?

 a)  Apenas I e IV.
 b)  Apenas II e V.
 c)  Apenas III, IV e V.
 d)  Apenas I, II, IV e V.
 e)  I, II, III, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/738267

Questão 98: FUNDATEC - AL (CM Eldorado Sul)/CM Eldorado do Sul/Gestão Orçamentária/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Sobre as condições para aprovação das emendas aos projetos de lei relativos aos orçamentos anuais ou aos projetos que os modifiquem, assinale a alternativa correta.

 a)  Incompatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
 b)  Indicação dos recursos financeiros necessários, admitidos, dentre outros, os provenientes da redução de despesa, excluídas as destinadas a pessoal e seus

encargos, a serviço de dívida, e, ainda, à educação, no limite de 35%.
 c)  Que não tenham relação com correção de erros ou omissões.
 d)  Não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.
 e)  Que estejam fora de relação com os dispositivos do texto do projeto de lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/738268

Questão 99: UFMT - Ana PS (Pref VG)/Pref VG (MT)/Auditor de Controle Interno/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Segundo o disposto na Constituição Federal de 1988, acerca dos instrumentos legais de planejamento e orçamento público, NÃO é correto afirmar:

 a) As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.
 b)  Não são admitidas emendas ao projeto de lei do orçamento anual que não guardem compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias.
 c) Para correção de erros ou omissões no texto do projeto de lei orçamentária, é necessário indicar os recursos necessários, excluídos os provenientes de anulação de

despesa.
 d) As emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual serão apresentadas à Comissão Mista, que sobre elas emitirá parecer, antes de serem submetidas

à apreciação pelo plenário.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/754363

Questão 100: CONSESP - CI (CM Aurilândia)/CM Aurilândia/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
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Analise as proposições seguintes.

I. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias e da lei orçamentária anual, ressalvado o estabelecimento de normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem
como condições para a instituição e funcionamento de fundos, que pode ser disciplinado por lei ordinária ou medida provisória.

II. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

III. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso indiquem os recursos necessários,
admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, incluídas as que incidam sobre serviço da dívida.

IV. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

As proposições corretas estão contidas em

 a)  I e III, apenas.
 b)  I, II, III e IV.
 c)  II e IV, apenas.
 d)  II, III e IV, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758014

Questão 101: IBFC - Ana (CM Aqa)/CM Araraquara/Legislativo/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Sobre as vedações estabelecidas na Constituição Federal relacionadas às finanças e orçamento público, assinale a alternativa que não apresenta uma dessas vedações.

 a) É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual
 b) É vedada a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais
 c) É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizada  mediante créditos suplementares ou

especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta
 d) É vedada a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos dos Municípios para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de

débitos para com esta
 e) É vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas

instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/770248

Questão 102: IBFC - Ana (CM Aqa)/CM Araraquara/Legislativo/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A Constituição Federal determina que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas se forem
cumpridos alguns requisitos. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 

(  ) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam relacionadas com a correção
de erros ou omissões ou com assuntos relacionados a pauta do dia.
 
(  ) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso indiquem os recursos necessários,
admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa.
 
(  ) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a) V, V, V
 b) V, F, V
 c) F, V, F
 d) V, V, F
 e) F, V, V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/770251

Questão 103: CEFETBAHIA - PJ (MPE BA)/MPE BA/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Sobre as finanças públicas, de acordo com a Constituição Federal/1988 e suas alterações, é correto afirmar que

 a)  é defeso ao Banco Central comprar títulos de emissão do Tesouro Nacional como forma de regular a taxa de juros.
 b)  as disponibilidades de caixa da União e do Distrito Federal serão depositadas no Banco Central.
 c)  à lei que trata do plano plurianual é defeso estabelecer de forma regionalizada as metas da administração pública federal para as despesas de capital.
 d)  se inclui na lei orçamentária anual da União o orçamento de investimento das empresas em que ela, mesmo indiretamente, detenha a maioria do capital social

com direito a voto.
 e)  a realização de despesas ou a assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da União

dependerá de parecer prévio do Tribunal de Contas da União.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805125

Questão 104: CESGRANRIO - Prof (LIQUIGÁS)/LIQUIGÁS/Direito/Júnior/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A lei orçamentária anual, nos termos da Constituição Federal, compreenderá o orçamento referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, que é intitulado de

 a)  fiscal
 b)  creditício
 c)  investidor
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 d)  contábil
 e)  matemático

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/836080

Questão 105: ADM&TEC - PJ (CM S Talhada)/CM Serra Talhada/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Leia as afirmativas a seguir:
 

I. A escritura pública deve conter, entre outras informações previstas em lei, a manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes.
 
II. Cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e
funcionamento de fundos.

 
Marque a alternativa CORRETA:

 a)  As duas afirmativas são verdadeiras.
 b)  A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
 c)  A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
 d)  As duas afirmativas são falsas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843772

Questão 106: IDHTEC - Adv (CRQ 19 (PB))/CRQ 19 (PB)/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
No tocante ao sistema orçamentário e aos orçamentos da União, é correto afirmar:

 a)  Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara dos
Deputados, em duas votações.

 b)  O exame e a emissão de pareceres sobre os projetos de lei relativos ao plano plurianual e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República
incumbe a uma Comissão Permanente de Senadores.

 c)  As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida
prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

 d)  A Constituição Federal admite excepcionalmente a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, desde que tais recursos tenham como
destinação ações e serviços públicos de saúde.

 e)  Um investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, desde que previsto na Lei
Orçamentária do exercício anterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/853332

Questão 107: FUNCERN - Adv (CP Trairí)/CP Trairí/Assessor Jurídico/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
De acordo com os preceitos contidos na lei de Responsabilidade Fiscal é correto afirmar que

 a)  a receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias, de contribuição, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviço e transferências correntes.
 b)  a lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior à dois exercícios financeiros que não estejam previstos no plano plurianual ou

lei que autorize sua inclusão.
 c)  a despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as decorrentes de decisão judicial e com os inativos do ente

federado.
 d)  a dívida pública consolidada ou fundada é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título para

amortização em prazo superior a dez anos
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/866055

Questão 108: ACEP - Adv (Pref Aracati)/Pref Aracati/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A Constituição Brasileira de 1988 amparou o princípio da não afetação, ao prescrever que é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Não
constitui exceção constitucional a este princípio:

 a)  a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde.
 b)   a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino.
 c)   a concessão de empréstimos pelo governo federal para pagamentos de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios.
 d)  a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/899717

Questão 109: FEPESE - Ana NS (Videira)/Pref Videira/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Analise a definição abaixo:

Orientará a elaboração da lei orcamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária.

Essa definição, que consta na Constituição Federal, se refere:

 a)  Ao Decreto-Lei.
 b)  Ao Plano Plurianual.
 c)  À Lei de Diretrizes Orçamentárias.
 d)  Ao Relatório da Execução Orçamentária.
 e)  Ao Orçamento de Investimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/937602
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Questão 110: IDCAP - CI (CM Marilândia)/CM Marilândia/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
Sobre as regras constitucionais em relação aos orçamentos, analise:
 

I - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados somente pela
Câmara dos Deputados, dispensando-se a apreciação pelo Senado Federal;
 
II - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas
de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada;
 
III - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

 
Dos itens acima:

 a) Apenas o item III está correto.
 b) Apenas os itens I e III estão corretos.
 c) Apenas os itens II e III estão corretos.
 d) Apenas os itens I e II estão corretos.
 e) Todos os itens estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/969202

Questão 111: FUNDATEC - Aud Fisc (Sta Rosa)/Pref Santa Rosa/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A Constituição Federal (§ 8º do art. 165) estabelece que a Lei do Orçamento Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.
Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei. Qual dos Princípios
Orçamentários está consagrado nesse dispositivo constitucional?

 a)  Princípio da Exclusividade.
 b)  Princípio da Legalidade.
 c)  Princípio da Publicidade.
 d)  Princípio da Totalidade.
 e)  Princípio da Universalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020819

Questão 112: CEV UECE - Ana SP (FUNCEME)/FUNCEME/Administração/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A determinação constitucional de aplicar percentuais mínimos de recursos nas áreas de saúde e educação constitui uma exceção ao princípio orçamentário da

 a)  exclusividade.
 b)  totalidade.
 c)  universalidade.
 d)  não afetação das receitas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1025946

Questão 113: CEV UECE - Ana SP (FUNCEME)/FUNCEME/Administração/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O instrumento de planejamento governamental que foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição Federal de 1988 foi a lei 

 a)  de diretrizes orçamentárias. 
 b)  de responsabilidade fiscal. 
 c)  do plano plurianual. 
 d)  orçamentária anual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1025947

Questão 114: INSTITUTO ÁGUIA - Adv (CEAGESP)/CEAGESP/I Cível/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 determina que:

 a)  A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

 b)  A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União; porém, não compreenderá seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

 c)  A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;
mas, não compreenderá as fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

 d)  A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público; todavia, não compreenderá a administração indireta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156119

Questão 115: VUNESP - Cont (CM Ferraz V)/CM Ferraz V/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A respeito da execução orçamentária, de acordo com o artigo 167 da Constituição Federal, assinale a alternativa FALSA:
 
(CF 88 ) Art. 167 - São vedados:

 a)  o início de programas ou projetos incluídos na lei orçamentária anual;
 b)  a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
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 c)  a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais
com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

 d)  a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
 e)  a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia

autorização legislativa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257772

Questão 116: VUNESP - Cont (CM Ferraz V)/CM Ferraz V/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão
ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas:

 a)  se houver autorização prévia do Poder Legislativo, mediante lei especifica que autorize, caso não constar dotações orçamentárias no PPA.
 b)  se houver autorização prévia do Poder Legislativo, mediante lei especifica que autorize, caso não constar dotações orçamentárias na LDO.
 c)  se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e se houver autorização

específica na lei de diretrizes orçamentárias.
 d)  quando o gestor demonstrar a necessidade, independente de dotação orçamentária, desde que demonstre margens para as projeções de despesa de pessoal e

aos acréscimos dela decorrentes;
 e)  quando o gestor demonstrar a necessidade, desde que tenha recursos financeiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257778

Questão 117: VUNESP - Cont (CM Ferraz V)/CM Ferraz V/2018
Assunto: Dos orçamentos (finanças públicas, arts. 165 a 169 da CF/1988)
O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320, de 31 de março de 1964, demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas . Esse balanço
também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Segundo a LRF, o Balanço Orçamentário apresentará as receitas, detalhadas por categoria econômica,
subcategoria econômica e fonte (destacando as receitas intra-orçamentárias), especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada
no período atual e o saldo a realizar, bem como as despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa (destacando as despesas intra-orçamentárias),
discriminando a dotação inicial, os créditos adicionais, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas no período atual e até o
momento, e o saldo a liquidar. Assim sendo, por meio do RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária, será demonstrada a execução ao longo do exercício
financeiro. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO é exigido pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. A União já o
divulga, há vários anos, mensalmente. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, a sociedade, por meio dos diversos órgãos de controle, conheça,
acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária do Governo Federal. A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que se refere às normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação do RREO. O RREO e seus demonstrativos
abrangerão os órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta, de todos os Poderes, constituídos pelas autarquias, fundações, fundos especiais,
empresas públicas e sociedades de economia mista que recebem recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive sob a forma de subvenções para
pagamento de pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. O RREO será
elaborado e publicado pelo Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O RREO deverá ser assinado pelo Chefe do Poder Executivo que
estiver no exercício do mandato na data da publicação do relatório, ou por pessoa a quem ele tenha legalmente delegado essa competência, qualquer dos dois deve fazê-
lo em conjunto com o profissional de contabilidade responsável pela elaboração do relatório.
 
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO é exigido pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que estabelece em seu
artigo 165, parágrafo 3º, que o Poder Executivo o publicará o RREO- Relatório Resumido da Execução Orçamentária:

 a)  mensalmente, até o último dia do mês subsequente.
 b)  até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.
 c)  no final de cada trimestre.
 d)  a cada quadrimestre.
 e)  até trinta dias após o encerramento de cada semestre.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257973
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Gabarito
1) B  2) E  3) D  4) Certo  5) D  6) A  7) D
8) A  9) A  10) C  11) B  12) E  13) D  14) C
15) B  16) D  17) B  18) A  19) C  20) D  21) C
22) B  23) B  24) D  25) E  26) Errado  27) E  28) E
29) A  30) A  31) A  32) D  33) C  34) A  35) C
36) B  37) E  38) C  39) A  40) E  41) E  42) B
43) D  44) C  45) A  46) C  47) C  48) A  49) E
50) B  51) D  52) E  53) D  54) D  55) C  56) A
57) C  58) D  59) A  60) Anulada  61) C  62) B  63) B
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92) C  93) Anulada  94) E  95) D  96) D  97) D  98) D
99) C  100) C  101) D  102) E  103) D  104) A  105) A
106) C  107) A  108) C  109) C  110) C  111) A  112) D
113) Anulada  114) A  115) A  116) C  117) B


