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1) (CESPE – Analista Judiciário – Contadoria – STJ – 2015) A 
classificação da despesa pública por esfera orçamentária objetiva 
definir se o gasto será executado diretamente pela União ou se 
será transferido para outros entes da Federação.  

 

GABARITO: 
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2) (FCC – Analista Judiciário - Contabilidade - TRT/3ª Região – 
2015) A classificação institucional da despesa reflete as 
estruturas organizacional e administrativa e compreende dois 
níveis hierárquicos. No âmbito da União, o código da classificação 
institucional compõe-se de cinco dígitos, referindo-se, 
respectivamente, os 

 

(A) 1o e 2o dígitos, ao órgão orçamentário e os 3o, 4o e 5o 
dígitos à unidade orçamentária. 

(B) 1o e 2o dígitos à função de governo e os 3o, 4o e 5o dígitos à 
subfunção de governo. 

Estrutura da Despesa Pública: Classificações e Programações 
Qualitativa e Quantitativa 



(C) 1o e 2o dígitos à função de governo e os 3o, 4o e 5o dígitos à 
ação de governo. 

(D) 1o e 2o dígitos ao programa de governo e os 3o, 4o e 5o 
dígitos à ação de governo. 

(E) 1o, 2o e 3o ao órgão orçamentário e aos 4o e 5o dígitos à 
função de governo. 

 

GABARITO: 
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3) (FCC – Analista - Administração – DPE/RS – 2013) De acordo 
com a Lei Federal no 4.320/64, o agrupamento de serviços 
subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão 
consignadas dotações  próprias, constitui 

(A) um órgão orçamentário. 

(B) uma unidade orçamentária. 

(C) um programa de trabalho do governo. 

(D) uma unidade administrativa. 

(E) uma categoria de despesas orçamentárias. 

 

GABARITO: 
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4) (CESPE – Contador – TELEBRÁS – 2015) A classificação 
programática da despesa permite a segregação das dotações 
orçamentárias de acordo com as funções das áreas de atuação 
governamental. 

 

GABARITO: 
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5) (FCC – Auditor Controle Interno - Área Geral - CGM/MA – 
2015) A classificação funcional busca informar basicamente em 
que área de despesa a ação governamental será realizada. 
Considerando que a classificação funcional é representada por 
cinco dígitos, é correto afirmar que os  

 

(A) dois primeiros relativos às funções e os três últimos às 
subfunções. 

(B) três primeiros relativos ao projeto e os dois últimos ao 
elemento de despesa. 
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(C) dois primeiros relativos ao órgão orçamentário e os três 
últimos à unidade orçamentária. 

(D) três primeiros relativos às funções e os dois últimos às 
subfunções. 

(E) dois primeiros relativos ao programa e os três últimos à ação 
de governo. 

 

GABARITO: 
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6) (FCC - Analista - TRF/3ª Região - 2007) Entende-se como o 
maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que 
competem ao setor público: 

 

(A) projeto. 

(B) categoria econômica da despesa. 

(C) natureza da despesa. 

(D) programa. 

(E) função. 

 

GABARITO: 
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7) (CESPE – Analista Judiciário – Área Administrativa – TRE/BA – 
2017) Na classificação funcional de despesa orçamentária, a 
função “encargos especiais” engloba despesas orçamentárias que 
expressem  

 

A) um bem ou um serviço específico. 

B) uma função sem subfunções típicas. 

C) juros, taxas e comissões de financiamentos. 

D) diversos serviços. 

E) uma agregação neutra. 

             GABARITO: 
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8) (FGV – Analista Legislativo – Controladoria – CMSalvador – 
2018) As ações governamentais em todos os níveis estão 
estruturadas em programas orientados para a realização dos 
objetivos estratégicos definidos no PPA para o período de quatro 
anos. Assim, a classificação da despesa em programas requer a 
apresentação de elementos para sua caracterização. Um desses 
elementos refere-se a instrumentos de programação utilizados 
para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto para expansão ou aperfeiçoamento da ação pública, o 
qual é denominado: 
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(A) ação;  

(B) atividade;  

(C) projeto;  

(D) operação especial;  

(E) unidade orçamentária. 

 

GABARITO: 
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9) (FCC – Agente Defensoria Pública - Contador – DPE/SP – 
2013) Na classificação por estrutura programática, a despesa 
com a pavimentação de uma rodovia é classificada como 

 

(A) função. 

(B) subfunção. 

(C) projeto. 

(D) atividade. 

(E) operações especiais. 

             GABARITO: 
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10) (FCC - Analista Judiciário – Ciências Contábeis – TJ/PA – 
2009) Em relação à despesa, a classificação programática foi 
separada da classificação funcional pela Portaria nº 42/99 do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, passando a ser 
composta por quatro categorias: programas, projetos, atividades 
e operações especiais. São exemplos de projetos:  

 

(A) manutenção de rodovias estaduais e policiamento das ruas.  

(B) consultas médicas e pagamento de aposentadorias.  
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(C) construção de hospitais e reorganização do setor de 
suprimentos.  

(D) limpeza de ruas e praças e cumprimento de sentença judicial 
transitada em julgado.  

(E) pagamento de pensões e pagamento de juros da dívida 
externa. 

 

GABARITO:  
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11) (CESPE – Auditor Controle Interno – Campo Geral – Pref. 
Mun. JP – 2018) Segundo a classificação programática da 
despesa orçamentária, o projeto é um instrumento de 
programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa 
e envolve um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente e de que resulta um produto ou serviço 
necessário à manutenção da ação de governo. 

 

GABARITO:  
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12) (CESPE – Auditor Contas Públicas – TCE/PB – 2018) As 
operações especiais, ações que integram a estrutura 
programática, 

 

A) destinam-se a mensurar a eficácia, eficiência ou efetividade 
alcançada com a execução do programa. 

B) delimitam o conjunto de operações que resultem na expansão 
ou no aperfeiçoamento da ação de governo. 

C) indicam a forma de implementação da ação, descrevendo 
todas as etapas do processo até a entrega do produto. 
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D) agrupam despesas que não contribuam para a manutenção, a 
expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo. 

E) constituem um conjunto de operações das quais resulte um 
produto ou serviço necessário à manutenção da ação de governo. 

 

 

GABARITO:  
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13) (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT 20ª Região – 
2016) No mês de outubro de 2016, determinado ente público 
empenhou despesas no valor de R$ 648.550.000. Deste total 
aproximadamente 10%, referem-se a despesas que não 
contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento 
das ações de governo, das quais não resulta um produto e não 
geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 
Considerando a classificação funcional das despesas, segundo a 
Portaria no 42/1999-MOG, estas despesas referem-se a ação 
denominada de 
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(A) transferências financeiras. 

(B) operação especial. 

(C) atividade. 

(D) transferências voluntárias. 

(E) projeto. 

 

 

GABARITO:  
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14) (CESPE – FGV – Oficial de Chancelaria - MRE – 2016)  A 
despesa pública compreende o conjunto de dispêndios do Estado 
para assegurar o funcionamento dos serviços públicos e 
apresenta classificações legalmente requeridas para permitir um 
adequado controle ao longo da execução orçamentária. A 
classificação da despesa que possibilita indicar se os recursos são 
aplicados diretamente no âmbito da mesma esfera de Governo 
ou por outro ente da Federação e permite a eliminação da dupla 
contagem dos recursos transferidos ou descentralizados é: 
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(A) funcional;  

(B) institucional;  

(C) por elemento;  

(D) por natureza;  

(E) programática. 

 

GABARITO:  
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15) (FCC – Analista Regulação - Contador - ARCE – 2012) Ao 
classificar a despesa com a aquisição de um bem imóvel como 
despesa de capital, o contador está utilizando a classificação da 
despesa orçamentária  

 

(A) funcional. 

(B) institucional. 

(C) por estrutura programática. 

(D) por natureza. 

(E) por espécie. 

             GABARITO:  
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