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4) (FGV - Analista Administrativo - TJ/SC - 2015) As operações 
extraorçamentárias não são incluídas na programação financeira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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5) (FGV - Analista Orçamento e Finanças - IBGE - 2016) De acordo 
com o Decreto nº 93.872/1986, as diretrizes gerais da 
programação financeira da despesa autorizada na Lei de 
Orçamento Anual serão fixadas por meio de Decreto do Poder 
Executivo em cada exercício financeiro. Porém, o Decreto nº 
93.872/1986 identifica os itens que devem ser incluídos na 
programação financeira. Com base nessas disposições, analise os 
itens a seguir: 
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I. Créditos adicionais 
 
II. Despesas autorizadas na LOA 
 
III. Restos a Pagar 
 
IV. Restituições de receitas 
 
V. Ressarcimento em espécie a título de incentivo ou benefício fiscal 
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Devem ser considerados na execução da programação financeira os 
itens: 
 
(A) somente I, II e III; 
(B) somente I, II, IV e V; 
(C) somente II e III; 
(D) somente II, IV e V; 
(E) I, II, III, IV e V. 
 
 
 
 
GABARITO: 
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6) (FGV - Analista Administrativo - TJ/SC - 2015) Durante a 
execução orçamentária, as receitas e despesas não se executam de 
forma perfeitamente ajustada, para isso a Lei de Responsabilidade 
Fiscal dispõe sobre o estabelecimento da programação financeira e 
do cronograma de desembolsos. De acordo com as disposições 
legais relativas à programação financeira e ao cronograma de 
desembolsos: 
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(A) as metas de arrecadação são desdobradas em cotas 
trimestrais; 
(B) as operações extraorçamentárias não são incluídas na 
programação financeira; 
(C) o cronograma de desembolsos é de execução mensal; 
(D) os recursos legalmente vinculados não precisam ser 
desdobrados em metas de arrecadação; 
E) por ser objeto de publicação oficial, o cronograma só pode ser 
alterado com autorização legislativa. 
 
 
 
GABARITO: 
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7) (CESPE - Economista e Contador - DPU - 2016) Após a sanção 
presidencial à LOA aprovada pelo Congresso Nacional, o Poder 
Executivo, mediante decreto, deve estabelecer, em até sessenta 
dias, a programação financeira e o cronograma de desembolso 
mensal por órgãos.  
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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8) (CETAP  - Técnico Adm. Empresas - 2015) A Lei Complementar 
n° 101, de 04 de maio de 2000, em seu artigo 9°, estabelece que: 
“Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos 
montantes necessários, nos ________ dias subsequentes, 
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.”. 
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A alternativa que preenche de forma correta o trecho da lei 
destacado anteriormente é:  
 
a) dez.  
b) quinze.  
c) trinta.  
d) sessenta.  
e) noventa.  
 
 
 
 
GABARITO: 
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9) (VUNESP - Assistente Contabilidade - Pref. Caieiras/SSP - 2015) 
No que tange à Execução Orçamentária e ao Cumprimento das 
Metas, não serão objeto de limitação as despesas 
  
  
a) que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o 
Poder Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas 
fiscais de cada quadrimestre  
b) que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, 
inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e 
as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.  
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c) cujas execuções orçamentária e financeira identificarão os 
beneficiários de pagamento de sentenças judiciais ou 
administrativas, por meio de sistema de contabilidade e 
administração financeira, para fins de observância da ordem 
cronológica.  
d) cujas previsões de receita observarem as normas técnicas e 
legais, considerarem os efeitos das alterações na legislação, da 
variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de 
qualquer outro fator relevante, e forem acompanhadas de 
demonstrativo de sua evolução.  
e) em que a reestimativa da contrapartida da receita, por parte do 
Poder Legislativo, só será admitida se comprovado erro ou omissão 
de ordem técnica ou legal.  GABARITO: 
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10) (CESPE - Auditor - TCE/RN - 2015) Julgue o item que se 
segue, relativos a documentos, instituições e técnicas disponíveis 
para a administração orçamentária. 
 
Os critérios para limitação do empenho são válidos somente no 
exercício financeiro para o qual foram instituídos.  
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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11) (FCC - Procurador - TCE/CE - 2015) Nos termos da Lei no 
4.320/1964, a programação da despesa 
 
(A) é feita sempre pelo sistema de duodécimos.  
(B) é estabelecida em um quadro de cotas trimestrais, para cada 
unidade orçamentária. 
(C) é estabelecida em um quadro de cotas duodecimais, com o 
cronograma mensal de desembolso. 
(D) não leva em conta os créditos adicionais e as operações 
extraorçamentárias.  
(E) não admite que haja alteração durante o exercício das cotas 
programadas, salvo se por lei. 
             GABARITO: 
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12) (FGV - Analista Orçamento - IBGE - 2016) Em um dado 
exercício, em decorrência de cenário desfavorável para a 
arrecadação da receita prevista no orçamento, o Poder Executivo 
de um ente da Federação expediu um ato que impede a emissão 
de novos empenhos, mantendo as dotações até que a arrecadação 
se recupere. Esse ato está diretamente associado ao conceito de:  
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(A) contingenciamento;  
(B) gestão fiscal;  
(C) limitação de dotação;  
(D) limitação de empenho;  
(E) risco fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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13) (FGV - Analista Orçamento - IBGE - 2016) Em um determinado 
exercício, foi verificado, ao final de um bimestre, que a realização 
da receita da União poderá não comportar o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal estabelecidas na 
legislação. Diante dessa situação, os Poderes e o Ministério Público 
promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, seguindo critérios fixados:  
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(A) no Decreto de programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso;  
(B) na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;  
(C) no Plano Plurianual – PPA;  
(D) na Lei Orçamentária Anual – LOA; 
(E) no Decreto de Abertura do Crédito Especial. 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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14) (VUNESP - Agente de Fiscalização - TCE/SP - 2017) A Lei da 
Responsabilidade Fiscal determina, em seu artigo 8º , que o 
cronograma de execução do desembolso seja estabelecido em até  
  
(A) 30 dias da publicação do orçamento e na periodicidade 
trimestral.  
 
(B) 30 dias da publicação do orçamento e na periodicidade mensal.  
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(C) 60 dias da publicação do orçamento e na periodicidade mensal.  
 
(D) 60 dias da publicação do orçamento e na periodicidade 
trimestral.  
 
(E) 90 dias da publicação do orçamento, e sua periodicidade fica a 
critério da autoridade ordenadora da despesa. 
 
 
 
 
GABARITO: 
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15) (CESPE - Auditor de Contas Públicas - TCE/PB - 2018) A 
respeito do ato de limitação de empenho decorrente do 
acompanhamento da execução orçamentária, assinale a opção 
correta.  
  
A) Cabe ao Poder Executivo definir os critérios de limitação de 
empenho.  
 
B) A recomposição das dotações, objeto do ato de limitação, 
depende do restabelecimento integral da receita.  
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C) A limitação de empenho implica a desvinculação dos recursos 
previamente vinculados a finalidade específica.  
 
D) É vedada a limitação de despesas que constituam obrigações 
constitucionais e legais do ente.  
 
E) O referido ato pode ser publicado em qualquer momento da 
execução, a critério do Poder Executivo. 
 
 
 
 
GABARITO: 
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