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6) (CESPE – Analista Técnico-Administrativo – SUFRAMA – 2014) 
Acerca do sistema e do processo de orçamento federal e das 
inovações introduzidas pela Constituição Federal de 1988, julgue os 
itens que se seguem.  

 
O sistema de planejamento e de orçamento federal compreende as 
atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, 
programas e orçamentos, bem como de controle da gestão 
financeira do governo federal. 
 
 
 
GABARITO: 
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7) (CESPE – Analista do MP – MPU – 2015) No que diz respeito aos 
sistemas e processos orçamentários e à evolução do planejamento 
no Brasil, julgue o item seguinte. 

 
Os órgãos setoriais integram o Sistema de Planejamento e 
Orçamento Federal e atuam verticalmente no processo decisório, 
integrando os produtos gerados no nível subsetorial, coordenado 
pelas unidades. Esses órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação 
normativa e à supervisão técnica do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 
 
 
GABARITO: 
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8) (CESPE – Analista Técnico-Administrativo – CADE – 2014) A 
respeito do sistema de planejamento e dos documentos 
orçamentários previstos na Constituição Federal de 1988, 

 
A unidade administrativa do Supremo Tribunal Federal responsável 
pelo orçamento do referido órgão está sujeita à orientação 
normativa do Ministério do Planejamento. 
 
 
 
 
GABARITO: 
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9) (CESPE – Analista Técnico-Administrativo – MDIC – 2014) Com 
relação ao orçamento público no Brasil, julgue os itens 
subsequentes. 

 
Entre os órgãos setoriais do sistema de planejamento estão as 
unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios e da Casa 
Civil da Presidência da República e a Secretaria de Orçamento 
Federal.  
 
 
 
 
GABARITO: 
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10) (CESPE – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT 15ª Região 
– 2013) No âmbito federal, o sistema de planejamento e 
orçamento compreende as atividades de elaboração, 
acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos, 
e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas. Assim, 
nos termos da Lei nº 10.180/2001 integra o sistema, como órgão 
central,  
a) a Controladoria Geral da União.  
b) o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  
c) o Ministério da Fazenda.  
d) as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios.  
e) a Secretaria de Orçamento Federal - SOF.  
       GABARITO: 
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11) (CESPE – Analista Judiciário – TRE/PI – 2016) A respeito dos 
órgãos que compõem o sistema de planejamento e orçamento 
federal no Brasil, bem como de suas atribuições, assinale a opção 
correta.  
  
a) Os órgãos específicos do sistema em questão são as unidades 
de planejamento e de orçamento dos ministérios, da Advocacia-
Geral da União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência 
da República.  
b) O órgão setorial desse sistema na Casa Civil da Presidência da 
República atua em todos os órgãos integrantes da presidência da 
República, ressalvados aqueles determinados em legislação 
específica.  
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c) Coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração tanto da lei 
de diretrizes orçamentárias como da proposta orçamentária da 
União, incluindo o orçamento fiscal e o da seguridade social, são 
competências dos órgãos setoriais do referido sistema.    
d) Compete a cada unidade orçamentária analisar e validar suas 
próprias propostas e alterações orçamentárias.  
e) O órgão central do referido sistema é o Ministério da Fazenda.  
 
 
 
GABARITO: 
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12) (COMPERVE – Administrador – UFRN – 2016) A Lei nº 
10.180/2001, em seu Artigo 2º, determina que o Sistema de 
Planejamento e de Orçamento Federal (SPOF) tem por finalidade 
  
a) elaborar e supervisionar a execução de planos e programas 
nacionais e setoriais de desenvolvimento econômico e social, bem 
como avaliá-los quanto à eficácia e à efetividade, com vistas a 
subsidiar o processo de alocação de recursos públicos, a política de 
gastos e a coordenação das ações do governo. 
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b) formular o planejamento estratégico nacional, formular planos 
nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e 
social, formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos anuais, gerenciar o processo de planejamento e 
orçamento federal e promover a articulação com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, visando à compatibilização de 
normas e tarefas afins aos diversos Sistemas, nos planos federal, 
estadual, distrital e municipal. 
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c) assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela 
execução dos programas, projetos e atividades da Administração 
Pública Federal mantenham rotinas de acompanhamento e 
avaliação de sua programação e coordenar a elaboração dos 
projetos de lei do plano plurianual, integrantes do projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias. 
d) manter sistema de informações relacionadas a indicadores 
econômicos e sociais, estabelecer mecanismos para desenvolver 
previsões e informação estratégica sobre tendências e mudanças 
no âmbito nacional e internacional, além de estabelecer 
classificações orçamentárias para harmonizar o planejamento e o 
controle. GABARITO: 
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13) (CESPE – Oficial Técnico de Inteligência – ABIN – 2018) No 
que se refere ao sistema integrado de planejamento e orçamento, 
julgue o item a seguir.  
  
O sistema integrado de planejamento e orçamento destina-se 
exclusivamente aos processos de elaboração e acompanhamento 
da lei orçamentária anual. 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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14) (CESPE – Analista Administrativo – Área Administrativa – 
EBSERH – 2018) Julgue o item seguinte, relativo ao instrumento e 
ao processo de orçamentação.  
  
As políticas e diretrizes gerais para a atuação das empresas 
estatais são estabelecidas pelas unidades responsáveis pelas 
atividades planejamento. 
 
 
 
 
GABARITO: 
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