
 

 
SIMULADO: PROFESSOR RAFAEL SANTOS1 – PREPARATÓRIO PARA 

O CONCURSO DE PROCURADOR DO DF 

 

DIREITO FINANCEIRO 

 

QUESTÕES DE DESPESA PÚBLICA 

 
 
PGM/CG/2019/CEBRASPE 
 
 
01. É nulo de pleno direito o ato de prefeito de município brasileiro 
que resulte em aumento de despesa em geral, nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do seu mandato. 
 

02. A realização de despesa é composta por quatro fases: licitação, 
empenho, liquidação e pagamento. 
 

03. Empenho é o ato pelo qual se reserva, na globalidade do 
orçamento, importância necessária ao pagamento de determinada 
despesa, sendo vedada a realização de despesa sem o respectivo 
empenho.  
 
04. Para toda despesa a ser realizada, é obrigatória a expedição de uma 
nota de empenho. 
 

PGM/JP/2018/CEBRASPE 

 

05. De acordo com a jurisprudência do STF, o orçamento público, em 
regra, possui caráter autorizativo, ou seja, o simples fato de uma 
despesa ser incluída no orçamento não gera direito subjetivo à sua 
realização. 
 

 
1 Procurador do DF. Mestre em Direito. Doutorando em Direito. 



 

TCE/RO/2019/CEBRASPE (ADAPTADA) 

 

06. Despesas destinadas à construção de viadutos deverão ser 
classificadas como despesas correntes de custeio. 
 
07. O empenho é a última etapa do ciclo de realização da despesa 
pública. 
 
08. Despesas destinadas ao aumento de capital em empresa pública 
comercial ou financeira deverão ser classificadas como despesas 
correntes da categoria investimentos. 
 
09. A liquidação consiste na fase do ciclo da despesa que corresponde 
ao efetivo desembolso dos recursos em contraprestação à obra ou ao 
serviço contratado. 
 
10. A legislação admite tanto o empenho por estimativa quanto o 
empenho global de despesas contratuais sujeitas a parcelamento. 
 
SEFAZ/AL/2020/CEBRASPE 
 
11. Classificam-se como investimentos as dotações destinadas a 
constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que 
visem a objetivos comerciais ou financeiros. 
 
12. Os restos a pagar são as despesas empenhadas e não liquidadas até 
o dia 31 de dezembro do exercício financeiro. 
 
13. Na fase da despesa em liquidação, as despesas que já possuem 
reserva de dotação orçamentária são separadas daquelas que ainda 
precisam de autorização legislativa. 
 
QUESTIONAMENTOS ELABORADOS PELO UNIJUR: 
 
14. É vedada a realização de despesas ou a assunção de obrigações 
diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 
 
15. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício 
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, 
ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de 
responsabilidade. 



 

 
16. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar e, para isso, é possível reduzir 
valores de função ou cargo que estiver provido ou realizar a redução 
temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à 
nova carga horária.     


