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16) (CESPE – Técnico Judiciário – Administrativa – STM – 2018) 
Os créditos suplementares possuem vigência exclusivamente 
dentro do exercício financeiro em que são abertos.  

 

GABARITO: 
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17)  (FCC- Analista Judiciário – Administrativa – TRE/SP – 2017) 
Durante a execução orçamentária do exercício de 2016, foram 
abertos créditos adicionais, no valor de R$ 349.500.000. 
Segundo a Constituição Federal, os créditos adicionais que terão 
vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo 
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, são denominados de 
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(A) especiais e extraorçamentários, apenas. 

(B) especiais, suplementares e extraorçamentários. 

(C) suplementares e extraorçamentários, apenas. 

(D) suplementares e extraordinários, apenas. 

(E) especiais e extraordinários, apenas. 

 

GABARITO: 
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18) (FCC – Analista Judiciário – Área Administrativa – TRF/3ª 
Região – 2016) A Lei no 4.320/1964 determina que os créditos 
adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que 
forem abertos. Essa regra é absoluta em relação 

(A) ao crédito adicional especial, apenas. 

(B) ao crédito adicional suplementar, apenas. 

(C) ao crédito adicional extraordinário, apenas. 

(D) aos créditos adicionais especial e suplementar. 

(E) aos créditos adicionais especial e extraordinário. 

GABARITO:  
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19) (FCC – Analista Judiciário - Contabilidade – TRT 24ª – 2011) 
De acordo com o parágrafo 2° do artigo 167 da Constituição 
Federal, os créditos especiais e extraordinários poderão ser 
reabertos no limite dos seus saldos no exercício subsequente, se, 
no exercício anterior, o ato de autorização for promulgado 

(A) nos 4 (quatro) últimos meses. 

(B) nos 5 (cinco) últimos meses. 

(C) nos 3 (três) últimos meses. 

(D) nos 2 (dois) últimos meses. 

(E) no último mês.       GABARITO: 
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Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, 

a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for 

possível. 
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Fontes de Recursos para abertura de Créditos Adicionais 
SUPLEMENTARES e ESPECIAS 

 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais 

depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a 

despesa e será precedida de exposição justificativa.  

 

§ 1º - Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que 

não comprometidos:  
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I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 

exercício anterior;  

II - os provenientes de excesso de arrecadação;  

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;  

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma 

que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.  
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I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 

exercício anterior;  

 

§ 2º - Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva 

entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, 

ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as 

operações de credito a eles vinculadas.  
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Balanço Patrimonial x Balanço Financeiro 

 

 

  

 

 


