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Créditos Adicionais 

(CESGRANRIO – Analista Gestão Corporativa – Finanças e 
Orçamento – EPE – 2014) As informações a seguir devem ser 
usadas para responder às questões de nos 21 e 22. 

  

Em um dado exercício, ao final do primeiro semestre, a prefeitura 
de um município brasileiro reavaliou as despesas fixadas na Lei 
Orçamentária Anual e detectou a necessidade de abertura de 
créditos adicionais para despesas não incluídas no orçamento. Os 
seguintes dados contábeis foram disponibilizados (valores em 
reais): 
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Superavit financeiro do exercício anterior - 7.800,00 

Receita estimada para o semestre - 57.500,00 

Receita arrecadada no semestre - 63.800,00 

Previsão de queda na arrecadação no segundo semestre - 
2.500,00 

Crédito especial do exercício anterior reaberto no exercício - 
4.700,00 

Crédito extraordinário aberto no exercício - 1.400,00 

Dotações anuláveis - 6.200,00 

Operação de crédito autorizada para novas despesas - 10.000,00 
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21) Com base nos dados apresentados e nas definições de 
créditos adicionais da Lei nº 4.320/1964, os valores utilizáveis do 
superavit financeiro e do excesso de arrecadação, para fins de 
abertura de créditos adicionais, são, respectivamente, 

 

(A) 7.800,00 e 6.300,00 

(B) 7.800,00 e 2.400,00 

(C) 6.400,00 e 3.800,00 

(D) 3.100,00 e 2.400,00 

(E) 1.700,00 e 3.800,00      GABARITO: 
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22) Com base nos dados apresentados e nas definições de 
créditos adicionais da Lei nº 4.320/1964, o valor total disponível 
para abertura de créditos adicionais é 

  

(A) 14.000,00   

(B) 15.500,00   

(C) 17.900,00 

(D) 20.200,00   

(E) 21.700,00 

 

GABARITO: 
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Resolução Questões 21 e 22: 
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23) (VUNESP – Agente Fiscalização – Administração – TCE/SP – 
2017) Em relação aos créditos orçamentários adicionais, é 
correto afirmar que 

 

(A) uma das fontes de seu financiamento é o superávit 
financeiro, que consiste na diferença positiva entre o ativo 
permanente e o passivo permanente do balanço patrimonial do 
ente público no exercício anterior. 

(B) é admitida a abertura de crédito suplementar ou especial 
sem prévia autorização legislativa, desde que haja indicação dos 
recursos correspondentes para financiá-lo. 
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(C) os créditos especiais e extraordinários terão vigência 
unicamente no exercício financeiro em que se der a sua 
autorização, salvo se esta ocorrer nos últimos quatro meses 
desse exercício. 

(D) o crédito suplementar destina-se a financiar despesas para as 
quais não haja previsão de recursos na dotação orçamentária 
específica e independe de prévia existência de recursos para 
suportá-lo. 

(E) o crédito especial destina-se ao reforço de dotação 
orçamentária já existente e está condicionado à existência de 
excesso de arrecadação para financiá-lo. 

GABARITO: 
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24) (FCC - Agente Técnico – Contador - MPE/AM - 2013) O 
prefeito do Município de Beta Azul pretende   construir um prédio 
para funcionamento de uma creche em um bairro da periferia da 
cidade. Pela análise dos instrumentos de planejamento e 
orçamento, percebeu que a obra, com duração de execução de, 
aproximadamente, três anos, estava prevista no Plano Plurianual 
2012-2015, mas não foi definida como prioridade pela Lei de 
Diretrizes Orçamentárias − LDO referente ao exercício financeiro 
de 2013. Além disso, na Lei Orçamentária Anual referente ao 
exercício financeiro de 2013 não havia dotação   orçamentária 
específica para tal despesa. Neste caso, para início da realização 
da obra em 2013, deverá haver 
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(A) alteração da LDO e abertura de créditos adicionais 
suplementares. 

(B) alteração da LDO e abertura de créditos adicionais especiais. 

(C) alteração da LDO e abertura de créditos adicionais 
extraordinários. 

(D) abertura de créditos adicionais especiais, apenas. 

(E) alteração da LOA, apenas. 

 

GABARITO: 
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Resolução Questão 24: 
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25) (FGV – Analista – Orçamento e Finanças – IBGE – 2016) Os 
créditos adicionais são as autorizações de despesas não 
computadas ou insuficientemente dotadas na LOA. Salvo 
exceções previstas, sua abertura depende da indicação de fonte 
de recursos. A fonte de recurso que, quando utilizada, NÃO causa 
aumento global da dotação inicial autorizada na LOA é:  
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(A) excesso de arrecadação;  

(B) operações de crédito autorizadas;  

(C) recebimentos de convênios e recursos vinculados não 
previstos na LOA;  

(D) reserva de contingência;  

(E) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior. 

 

GABARITO: 
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26) (FCC – Analista Judiciário - Contabilidade – TRT 24ª – 2011) 
O recurso disponível para abertura de créditos suplementares e 
especiais, que NÃO provoca aumento nos valores globais da lei 
orçamentária, é: 

(A) Excesso de Arrecadação. 

(B) Anulação de dotação. 

(C) Superávit Financeiro. 

(D) Operação de crédito autorizada. 

(E) Superávit orçamentário. 

 

GABARITO: 


