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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KTzY )

AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Julgue o item a seguir, relativos ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre limites para dívida, transferências voluntárias e destinação de recursos para o setor
privado.

As sanções de suspensão de transferências voluntárias não se aplicam sobre as ações de educação, saúde e assistência social.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125495

Questão 2: CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
No que se refere a política fiscal, distribuição de renda, transferências voluntárias e destinação de recursos ao setor privado, julgue o próximo item.
 
Transferências voluntárias correspondem aos recursos que são destinados pela União a outro ente da Federação, como é o caso dos recursos destinados ao Sistema
Único de Saúde.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1144365

Questão 3: CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
No que se refere a política fiscal, distribuição de renda, transferências voluntárias e destinação de recursos ao setor privado, julgue o próximo item.
 
É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente público que não observar os requisitos de sua responsabilidade na gestão fiscal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1144368

Questão 4: Instituto AOCP - Aud (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, determina,
em seu Art.11: “Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação.” Porém, em seu Parágrafo único, apresenta que é vedada a realização de 

 a)  transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. 
 b)  transferências voluntárias para quaisquer tipos de tributos. 
 c)  transferências voluntárias entre as despesas correntes do respectivo período. 
 d)  transferências voluntárias tendo como base as receitas de capital. 
 e)  transferências voluntárias entre as despesas de capital do respectivo período.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/865164

Questão 5: FUNDATEC - CI (Pref Seberi)/Pref Seberi/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que se viabilize a transferência voluntária de recursos de um ente da federação para outro, devem ser observadas
certas exigências, tais como:

I. Existência de dotação específica.

II. Aplicação final dos recursos exclusivamente em despesas de capital.

III. Comprovação, por parte do beneficiário, de previsão orçamentária de contrapartida.

Quais estão corretas? 

 a)  Apenas I. 
 b)  Apenas II. 
 c)  Apenas III. 
 d)  Apenas I e II. 
 e)  Apenas I e III.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/902519

Questão 6: VUNESP - Proc (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/GP/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Segundo as disposições da Lei Complementar nº 101/00, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, entende-se por

 a)  fundo assistencial.
 b)  fundo especial para a saúde.
 c)  transferência voluntária.
 d)  subvenção econômica.
 e)  auxílio institucional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/954971

Questão 7: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Ciências Contábeis/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Ao apreciar a classificação da transferência de recursos de estado a município, o analista do tribunal de contas competente verificou que foi classificada como voluntária a
transferência de recursos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal.

Nesse caso, a referida classificação está 

 a) errada, uma vez que a definição legal de transferência voluntária exclui o repasse de recursos destinados ao SUS. 
 b) errada, uma vez que recursos destinados ao SUS são oriundos da União. 
 c) correta, desde que tenha sido observada a existência de dotação específica. 
 d)  correta, desde que os valores sejam destinados ao cumprimento dos limites constitucionais relativos à saúde. 
 e)  correta, desde que acompanhada de previsão orçamentária de contrapartida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/972881

Questão 8: CEBRASPE (CESPE) - Ass Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A União poderá efetuar transferência voluntária de recursos para determinado município que esteja inadimplente com o pagamento de empréstimos anteriormente
realizados, se 

 a)  a transferência for destinada ao financiamento de ações de educação, saúde e assistência social. 
 b) o município cumprir com os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 
 c)  houver dotação orçamentária própria na lei orçamentária anual da União. 
 d)  a transferência se destinar ao pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista. 
 e) os recursos forem utilizados em finalidade diversa da pactuada na transferência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973458

Questão 9: FEPESE - Cont Cons (Campos N)/Pref Campos Novos/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Conforme o art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou
de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao
Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o reconhecimento contábil dessas transferências, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) diz que o ente recebedor deve registrar a receita
orçamentária no momento: 

 a)  Da aprovação da autorização para o recebimento da transferência pelo poder legislativo. 
 b)  Do registro da obrigação correspondente no passivo. 
 c)  Da efetiva transferência financeira, pois, sendo uma transferência voluntária, não há garantias reais da transferência. 
 d)  Da previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) do ente concedente, que é quando ocorre a garantia da transferência. 
 e)  Da prestação de contas final dos recursos recebidos, já que é a partir da baixa da obrigação que o ente concedente atesta a correta aplicação dos recursos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/996995

Questão 10: Instituto AOCP - AC (IBGE)/IBGE/Ciências Contábeis/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira,
que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
 
Pode ser considerada uma exigência para a realização de transferência voluntária 

 a)  a existência de dotação específica com saldo de pelo menos 10% do valor a ser transferido. 
 b)  a existência de dotação específica com saldo de pelo menos 30% do valor a ser transferido. 
 c)  a necessidade de apresentação de laudo técnico para a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 
 d)  a comprovação, por parte do beneficiário, de cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação, à saúde e despesas com pessoal.
 e)  a comprovação, por parte do beneficiário, de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor,

bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1011912

Questão 11: FCC - Cont (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Em relação às transferências voluntárias, o Art. 25 da Lei Complementar nº101/2000 estabelece: 

 a)  Sempre que necessário serão realizadas para o Sistema Único de Saúde. 
 b)  Em algumas situações são decorrentes de determinação constitucional. 
 c)  A transferência voluntária da União para os demais entes deve estar prevista no orçamento da União. 
 d)  Sempre serão realizadas a título de auxílio ou assistência financeira. 
 e)  Referem-se à entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014950

Questão 12: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Nos termos da LRF, pode ser classificada como transferência voluntária a entrega espontânea de recursos de um ente da Federação a outro que 

 a) seja derivada de determinação prevista na Constituição. 
 b) seja derivada de determinação prevista em lei ordinária. 
 c)  seja destinada ao Sistema Único de Saúde. 
 d) seja destinada à educação municipal. 
 e) não seja oriunda de receitas de capital.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036770

Questão 13: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Contabilidade/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
À luz das normas legais pertinentes ao orçamento, julgue o próximo item.
 
As transferências voluntárias previstas no orçamento da União para o pagamento de ações e serviços públicos de saúde devem ser mantidas ainda que o ente beneficiário
tenha deixado de cumprir os limites constitucionais relativos à aplicação de recursos na saúde.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044428

Questão 14: Unifil - Proc (Pref Sengés)/Pref Sengés/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Conforme disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2000, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
 

I. É exigência para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias a comprovação, por parte do beneficiário, de
que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de
recursos anteriormente dele recebidos.
 
II. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de
educação, saúde e assistência social.
 
III. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.
 
IV. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título
de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

 a) Todas as assertivas estão corretas.
 b) Somente três assertivas estão corretas.
 c) Somente duas assertivas estão corretas.
 d) Somente uma assertiva está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058540

Questão 15: FAUEL - Cont (CM Colombo)/CM Colombo/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinada ao SUS. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei 101/00), são exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
 

I - Existência de dotação específica.

II - Comprovação, por parte do beneficiário, de cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.

III – Comprovação, por parte do beneficiário, de observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação
de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal.
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IV - Previsão orçamentária de contrapartida.

De acordo com as afirmativas anteriores, assinale a alternativa CORRETA: 

 a)  Somente as afirmativas I e II e III estão corretas. 
 b)  Somente as afirmativas I e II e IV estão corretas. 
 c)  Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 d)  Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071533

Questão 16: VUNESP - Proc Leg (CM Mauá)/CM Mauá/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
 Segundo a Lei Complementar no 101/2000, é exigência para a realização de transferência voluntária:

 a)  a previsão da transferência por determinação constitucional ou legal ao ente público beneficiário.
 b) o cumprimento dos limites constitucionais relativos a gastos em educação, saúde, assistência social e cultura.
 c)  a prévia solicitação de recursos por parte do ente beneficiário, mediante formulário eletrônico ao qual será dada ampla publicidade.
 d)  a comprovação, por parte do beneficiário, de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor.
 e)  a observância dos limites das dívidas consolidada, de operações de crédito, exceto por antecipação de receita, e de despesa total com pessoal.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1130665

Questão 17: OBJETIVA CONCURSOS - CSCI (CM Chapecó)/CM Chapecó/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Segundo SILVA, sobre transferências voluntárias, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
 

( ) É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.
 
( ) Para receber recursos via transferências voluntárias é necessário comprovação, por parte do beneficiário, de previsão orçamentária de contrapartida.
 
( ) É uma das exigências para a realização de transferência voluntária a existência de dotação específica.

 

 a)  C - C - C.
 b)  C - E - C.
 c)  E - C - C.
 d)  C - C - E.
 e)  E - E - E.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1185518

Questão 18: QUADRIX - ACI I (CRO GO)/CRO GO/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Considerando o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8.ª edição, julgue o item, relativo às receitas públicas.
 
As transferências voluntárias, tratadas no art. 25 da Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF), devem ter seu reconhecimento orçamentário apenas no momento da efetiva
transferência financeira.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1196991

Questão 19: Machado de Assis - Cont (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Entende-se por transferências voluntárias, para a Lei complementar Nº101/2000, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Assim, são exigências
para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, quanto a comprovação por parte do beneficiário de, EXCETO:

 a)  Previsão orçamentária de contrapartida.
 b)  Observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de

despesa total com pessoal.
 c)  Formalização por meio de convênio.
 d)  Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199940

Questão 20: FUNDATEC - Tec (Pref Chuí)/Pref Chuí/Controle Interno/2019
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Transferências voluntárias são a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. A Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
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estabelece exigências para a realização de transferência voluntária, para utilização dos recursos transferidos, bem como situações onde são vedadas a realização destas
transferências. Com base na LRF, assinale a alternativa INCORRETA.

 a) Para a realização de transferência voluntária, deverá haver existência de dotação específica.
 b) A comprovação, por parte do beneficiário, de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor é

condição para que a transferência seja realizada.
 c) É uma das exigências para a efetivação da transferência voluntária a comprovação, por parte do beneficiário, de cumprimento dos limites constitucionais relativos

à educação e à saúde.
 d) É vedada a utilização de recursos transferidos, por meio de transferência voluntária, em finalidade diversa da pactuada, com exceção para pagamentos relativos a

despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista.
 e) O beneficiário deverá comprovar a observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária para a realização de transferência voluntária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1383431

Questão 21: FGV - Cont (SEFIN RO)/SEFIN RO/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal, realizados por intermédio de uma autarquia nas demonstrações
contábeis da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal e da autarquia, correspondem, respectivamente, 

 a)  à receita de capital e à despesa de transferência de capital. 
 b)  à receita corrente e à despesa corrente. 
 c)  à receita de capital e à despesa operacional. 
 d)  à receita extraordinária e à despesa operacional. 
 e)  à receita corrente e à despesa de transferência de capital.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/574233

Questão 22: CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com a Lei do Direito Financeiro — Lei Federal n.º 4.320/1964 — e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) — Lei Complementar n.º 101/2000 — e suas
alterações, julgue o seguinte item.
 
Nos termos da LRF, transferência voluntária é a entrega de recursos a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira a ente público ou privado, para a execução
de atividade de interesse público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/577092

Questão 23: VUNESP - Ana Prev (PAULIPREV)/PAULIPREV/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Leia o texto para responder à questão.
 

Um em cada cinco municípios do RJ descumpre Lei de Responsabilidade Fiscal
 
Ao menos 19 municípios do Rio de Janeiro descumprem a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): isso significa 21% do total de municípios (92) do estado. As informações
foram compiladas em um levantamento do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MPRJ). O estudo indica que essas prefeituras gastam com pessoal mais do que o
limite legal estabelecido pela lei, que é de 54% do orçamento. Itaguaí, no sul fluminense, é o pior exemplo de gestão. Lá, o gasto com a folha salarial é de 86,9%. Como
resultado, não sobra dinheiro para investimento em áreas como educação, saúde, conservação e outros. “Foi uma surpresa verificar índices tão altos de gasto com
pessoal”, afirma a procuradora de Justiça que coordena o Laboratório de Análise de Orçamentos e Políticas Públicas do MPRJ. “Se a verba pública está sendo destinada
nesses níveis ao pagamento do servidor, áreas prioritárias ficam sem recursos. A saúde e a educação estão sendo desconsideradas. Ficam desassistidas.” Com essas
informações, a procuradora de Justiça avaliou que muitos dos municípios, entre eles Itaguaí, publicaram decretos de calamidade com base numa “insuficiência artificial”.
 

(Felipe Grandin e Nicolás Satriano. http://g1.globo.com/rj/. 30.12.2017. Adaptado)
 
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece uma série de sanções institucionais e sanções pessoais mediante o não cumprimento de suas normas. Diante do caso
apresentado, assinale a alternativa que apresenta uma sanção prevista na LRF. 

 a)  Suspensão das transferências voluntárias. 
 b)  Multas à administração municipal, proporcionais aos meses de irregularidades. 
 c)  Intervenção do governo federal na gestão pública do ente federado. 
 d)  Suspensão das transferências constitucionais. 
 e)  Interrupção da autonomia tributária municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/619671

Questão 24: VUNESP - Esp Gov (Bauru)/Pref Bauru/Procurador Jurídico/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre transferências voluntárias, assinale a alternativa correta. 

 a)  Para realização de transferência voluntária, dispensa-se a exigência de previsão de contrapartida. 
 b)  Entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência

financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal, ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 
 c)  Exige-se para sua realização, além das exigências estabelecidas pela lei de diretrizes orçamentárias, a desobediência dos limites das dívidas consolidada e

mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal. 
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 d)  Não há necessidade de vinculação da aplicação da verba para a finalidade à qual foi pleiteada. 
 e)  Para sua consolidação, dispensa-se o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/626439

Questão 25: VUNESP - Ana Leg (CMSJC)/CM SJC/Contador/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, é correto afirmar que 

 a)  transferência voluntária é a entrega de recursos correntes a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de
transferência por determinação constitucional, legal ou destinada à Educação. 

 b)  é permitida a utilização dos recursos oriundos de transferências voluntárias com finalidade diversa da pactuada desde que fundamentada em infortúnios e
calamidade pública. 

 c)  para que um beneficiário receba recursos oriundos de transferências voluntárias, ele deve comprovar que está em dia quanto ao pagamento de tributos,
empréstimos e financiamentos devidos a instituições financeiras de qualquer ente federado. 

 d)  para receber recursos oriundos de transferências voluntárias, o beneficiário deve demonstrar que cumpre os limites constitucionais relativos à saúde e à
educação. 

 e)  para fins de recebimento de recursos oriundos de transferências voluntárias, não há necessidade de que o beneficiário de direito público atenda aos limites com
despesa total de pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/626862

Questão 26: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físico/Engenharia Civil/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Para cooperar com a política de transporte terrestre de um determinado Estado da Federação, a União pretende firmar convênio, por intermédio do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, com o referido ente, que será representado por sua Secretaria dos Transportes. A União repassará o valor de R$ 150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais) destinados à implementação de passarelas para pedestres nas rodovias estaduais não concedidas.
 
Para tanto, nos termos do que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, o beneficiário deverá comprovar 

 a)  a regularidade quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos à União, bem como quanto à prestação de contas de recursos federais
anteriormente recebidos. 

 b)  a regularidade fiscal, tributária e financeira, em relação aos tributos municipais e estaduais, bem como que possua previsão orçamentária para arcar com a
contrapartida estipulada. 

 c)  o pagamento regular dos tributos de competência da União, não interferindo na viabilidade jurídica da formalização do ajuste em questão eventual pendência de
regularização na prestação de contas de recursos recebidos anteriormente da União. 

 d)  a regularidade para com a previdência social, FGTS e Tributos dos demais entes da Federação, em especial dos municípios que se situam no território do Estado
beneficiário. 

 e)  o cumprimento dos limites constitucionais relativos a gastos com a educação, a saúde, a segurança e os transportes terrestres, este último em razão do objeto
específico da parceria.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/640791

Questão 27: VUNESP - JE TJRS/TJ RS/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Um município, que deixou de aplicar o percentual mínimo da sua receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, pretende firmar convênio
com o Estado do Rio Grande do Sul, tendo por objeto o recebimento de recursos financeiros estaduais para prestação de serviços de fornecimento de refeições à
população em situação de rua. Nesse caso, o convênio

 a) não poderá ser firmado enquanto o município não comprovar que se encontra em dia com suas obrigações legais e constitucionais, por meio de certidão emitida
pelo Tribunal de Contas do Estado.

 b) poderá ser firmado, desde que o município convenente comprove que observou o limite constitucional relativo à saúde.
 c) não poderá ser firmado porque a Lei de Responsabilidade Fiscal determina a suspensão do recebimento de transferências voluntárias por municípios que não

observem os limites constitucionais relativos à educação e à saúde.
 d) poderá ser firmado porque não há vedação legal à realização de transferências voluntárias entre entes federados para ações de assistência social.
 e) não poderá ser firmado porque o caso retrata hipótese de transferência obrigatória, que se formaliza por meio de adesão a programa específico de política pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/655301

Questão 28: VUNESP - Proc Jur (Buritizal)/Pref Buritizal/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Dada a concentração de receitas tributárias na União Federal, observada a partir da década de 1990 e mantida até os dias de hoje, cada vez mais os municípios passam a
depender de transferências federais como forma de financiar as suas atividades. A respeito das exigências legais para a realização de transferências voluntárias, assinale
a alternativa correta.

 a)  É condição para a realização de transferências voluntárias a existência, no orçamento do ente transferidor, da dotação orçamentária genérica “projetos
financiados por transferências voluntárias”.

 b)  É possível a realização de transferências voluntárias da União Federal para pagamento de despesas de pessoal ativo, inativo e pensionistas dos municípios quando
os regimes próprios de previdência observarem déficit atuarial.

 c)  É exigida do beneficiário da transferência a comprovação da previsão orçamentária de eventual contrapartida à transferência recebida.
 d)  É permitida a utilização dos recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada quando se tratar de transferências relativas a ações de educação, saúde e

assistência social.
 e)  É exigida do beneficiário da transferência a comprovação de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos junto ao setor

financeiro nacional, bem como quanto ao pagamento de precatórios judiciais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672816
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Questão 29: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (CM Cax do Sul)/CM Caxias do Sul/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
É uma das exigências para a realização de transferências voluntárias a comprovação, por parte do beneficiário, de:

I. Previsão orçamentária de contrapartida.

II. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.

III. Observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e
de despesa total com pessoal.

Está(ão) CORRETO(S): 

 a)  Somente o item II. 
 b)  Somente os itens I e II. 
 c)  Somente os itens I e III. 
 d)  Somente os itens II e III. 
 e)  Todos os itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693982

Questão 30: CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Acerca da receita e da despesa públicas, bem como de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item que se segue.
 
A transferência de recursos da União para um município, com o objetivo de custear a construção de posto de saúde, somente poderá ser realizada se o município
beneficiário comprovar estar em dia com a prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos e se houver previsão de contrapartida.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/705378

Questão 31: FAEPESUL - Insp P (Pref Sangão)/Pref Sangão/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Entende-se por Transferência Voluntárias que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, a entrega de recursos correntes ou de capital aoutro ente da Federação, a título
de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. São exigências para
a realização de transferência voluntária que trata esta lei, assinale a alternativa incorreta

 a) Comprovação, por parte do beneficiário, de que se acha se em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor,
não sendo necessário comprovação da prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos.

 b) São exigências para a realização de transferência voluntária além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias a existência de dotação específica.
 c) Comprovação, por parte do beneficiário, cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.
 d) Comprovação, por parte do beneficiário de observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, o inclusive por antecipação de

receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal.
 e) Comprovação, por parte do beneficiário de previsão orçamentária de contrapartida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706797

Questão 32: VUNESP - Adv (Pref Registro)/Pref Registro/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Entende-se por transferência voluntária a 

 a)  entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 

 b)  destinação de recursos públicos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou deficits de pessoas jurídicas autorizada por lei específica
e pela lei de diretrizes orçamentárias. 

 c)  operação de crédito, o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. 
 d)  entrega de recurso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 
 e)  operação de crédito destinada a cobrir dívida imobiliária da União, mediante a emissão de títulos da dívida pública federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/710794

Questão 33: FUNRIO - Proc (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal está na aplicação do princípio da máxima arrecadação das receitas que deve ser cumprido pela efetiva instituição e
arrecadação dos impostos inseridos na competência tributária de cada ente da federação. O descumprimento desse princípio autoriza a suspensão de algumas
transferências de recursos.
 
Nesse caso, a(s) suspensão (ões) possível (eis) corresponde(m) a transferências.

 a)  voluntárias e as decorrentes de transferência de arrecadação da receita dos impostos.
 b)  compulsórias, quando classificadas como de auxílio, cooperação ou assistência.
 c)  de capital, determinadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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 d)  voluntárias, desde que não sejam destinadas à educação, saúde e assistência social.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/710968

Questão 34: Instituto AOCP - Aud (UFOB)/UFOB/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
As transferências voluntárias referem-se à entrega de recursos, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira realizada a outro ente público e que não decorra
de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
 
Em relação às transferências voluntárias, julgue o item a seguir.
 
As transferências voluntárias classificam-se em transferências orçamentárias e patrimoniais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734464

Questão 35: UFMT - Tec DES (Pref VG)/Pref VG (MT)/Técnico de Nível Superior/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Um projeto da prefeitura foi contemplado e recebeu recursos federais para a implantação de uma creche modelo em um bairro carente da cidade. Sobre recursos
provenientes de convênios, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 a)  Durante a execução da obra e enquanto não utilizados, os recursos serão aplicados em cadernetas de poupança, em bancos oficiais, se o prazo for igual ou maior
que 30 dias. 

 b)  Os saldos financeiros remanescentes, provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador
dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias após a conclusão da obra. 

 c)  As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos de existir impropriedade, quando serão
retidas até o saneamento das mesmas. 

 d) Finalizada a obra, o saldo remanescente será aplicado no pagamento dos servidores que lá prestam serviços.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757155

Questão 36: Instituto AOCP - Ana TI (UNIR)/UNIR/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 –, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.
 
Para efeito da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título
de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/785533

Questão 37: Instituto AOCP - Cont (ADAF)/ADAF/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
São tipos de transferência discricionária e constituem recursos financeiros repassados pela União aos estados, Distrito Federal e municípios. Segundo a legislação, é a
“entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde”. O enunciado refere-se às

 a)  transferências obrigatórias.
 b)  transferências legais.
 c)  transferências constitucionais.
 d)  transferências voluntárias.
 e)  transferências incondicionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/786964

Questão 38: QUADRIX - Ana Adm (CRO MT)/CRO MT/Financeira/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
No que se refere à legislação e aos conceitos aplicáveis à administração orçamentária e financeira, julgue o item.
 
A suspensão das transferências voluntárias é uma sanção que não se aplica às ações relativas à educação, saúde e assistência social.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1182882

Questão 39: INSTITUTO MAIS - Tec (CM Sumaré)/CM Sumaré/Legislativo/2018
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com o artigo 25, para efeito da Lei Complementar n.º 101/2000, entende-se por transferência voluntária
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 a) a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, deverá ser autorizada por lei
específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

 b) demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas em Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal.
 c) a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
 d) despesa total com pessoal, caso exceda a 95% (noventa e cinco por cento) do limite.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1193449

Questão 40: VUNESP - Ana (CRBio 01)/CRBio 01/Advogado/2017
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com a Lei Complementar n o 101/00, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, entende-se por 

 a)  restos a pagar. 
 b)  fundo especial. 
 c)  transferência voluntária. 
 d)  investimento. 
 e)  empréstimo programado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/472007

Questão 41: COMPERVE (UFRN) - CI (CM C Novos)/CM Currais Novos/2017
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal, ou os destinados ao Sistema Único de Saúde denomina-se transferência

 a)  Constitucional.
 b)  Voluntária.
 c)  Legal
 d)  Impositiva.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/473220

Questão 42: VUNESP - Cont (CM Cotia)/CM Cotia/2017
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), é entendida, segundo o art. 25 da LC nº 101/00, como 

 a)  doação sem ônus. 
 b)  empréstimo à entidade ligada. 
 c)  transferência voluntária. 
 d)  doação com ônus de retorno. 
 e)  despesa de capital.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/479087

Questão 43: IADES - Ana (HEMOCENTRO DF)/HEMOCENTRO DF/Direito e Legislação/2017
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – e com os respectivos requisitos impostos na área da saúde, assinale a
alternativa correta. 

 a)  Se a despesa total exceder, ao final de cada quadrimestre, os limites fixados na lei, de 50% para a União e de 60% para os estados, o Distrito Federal e os
municípios, passa a ficar vedado o provimento de cargo público, a admissão ou a contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada, a partir da caracterização de tal
excesso, a reposição decorrente de aposentadoria ou de falecimento de servidores na referida área de saúde. 

 b)  Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, não se aplicando tal
vedação a benefício ou serviço de saúde, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. 

 c)  Entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, de auxílio ou de
assistência financeira, inclusive os destinados ao Sistema Único de Saúde. 

 d)  Para os fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes na LRF,  excetuam-se aquelas relativas a ações de saúde. 
 e)  É dispensado o cumprimento dos limites constitucionais relativos à saúde para os beneficiários de transferências voluntárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/479353

Questão 44: FGV - AC (IBGE)/IBGE/Ciências Contábeis/2017
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
As transferências intergovernamentais compreendem a entrega de recursos de um ente transferidor a outro denominado recebedor. O adequado registro dessas
transferências evita a dupla contagem e favorece o controle dos recursos públicos.
 
A partir das disposições do MCASP para o registro de transferências intergovernamentais, é correto afirmar que:

 a)  as transferências voluntárias devem ser registradas como receitas de capital pelo ente recebedor;
 b)  as transferências voluntárias devem ser contabilizadas pelo ente transferidor sempre como dedução de receita;
 c)  as transferências obrigatórias devem ser contabilizadas pelo ente transferidor sempre como despesa;
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 d)  nas transferências voluntárias ocorridas no âmbito do orçamento do ente transferidor, a obrigação é reconhecida no momento da arrecadação;
 e)  nas transferências obrigatórias, o ente recebedor deve registrar um direito a receber no momento da arrecadação pelo ente transferidor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/519324

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE SE)/PGE SE/2017
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com relação às transferências voluntárias, assinale a opção correta. 

 a) As exigências estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias são suficientes para a realização de tais transferências. 
 b) Essas transferências podem destinar-se ao pagamento de pessoal inativo do beneficiário. 
 c) Um cadastro nacional possibilita a consulta de dados sobre restrições relativas aos beneficiários dessas transferências. 
 d) As referidas transferências podem ser utilizadas para finalidade diversa da pactuada, caso haja fundado interesse público. 
 e) Trata-se de repasses impositivos por força de dispositivo constitucional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/540233

Questão 46: Instituto AOCP - Cont (Pinhais)/Pref Pinhais/2017
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
As transferências voluntárias são um tipo de transferência discricionária e constituem recursos financeiros repassados pela União aos estados, Distrito Federal e
municípios para a realização de obras e/ou serviços de interesse. Assim, é correto afirmar que

 a)  a transferência  voluntária consiste na entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

 b)  a transferência voluntária consiste na entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

 c)  a transferência voluntária consiste na entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Nacional de Educação.

 d)  a transferência voluntária consiste na entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de contrato de rateio, auxílio ou assistência
financeira, que decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

 e)  a transferência voluntária de recursos federais para entes   subnacionais,    celebrada por meio de documento denominado convênio, contrato de repasse ou
termo de parceria, não está sujeita ao atendimento dos requisitos fiscais previstos na legislação aplicável.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/555267

Questão 47: UFMT - CI (Pref Cáceres)/Pref Cáceres/2017
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), NÃO é causa de suspensão das transferências voluntárias da União ou dos
Estados para os Municípios: 

 a)  Deixar de formalizar convênios no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
 b)  Deixar de instituir e arrecadar todos os impostos de sua competência. 
 c)  Deixar de promover os ajustes para eliminar o excedente com despesa de pessoal. 
 d)  Deixar de cumprir os limites de endividamento público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/586408

Questão 48: IBAM - AFTM (Jundiaí)/Pref Jundiaí/2017
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com a legislação vigente é conceituada como Transferência Voluntária a entrega de recurso financeiro efetuado entre níveis de governo sem quo haja
imposição legal ou constitucional. a titulo de cooperação, auxílio ou assistência financeira. Os municípios para pleitearem e receberem essa transferência, devem atender
aos seguintes requisitos exceto:

 a) publicar, regularmente, o relatório resumido de execução orçamentária até 30 dias após o encerramento de cada bimestre.
 b) encaminhar suas contas para consolidação, até 30/04 de cada ano, ao Poder Executivo Federal, relativas ao exercício anterior.
 c) publicar o Relatório de Gestão Fiscal até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, ou 30 dias após cada semestre, se a população for inferior a 50 mil

habitantes
 d) não exceder com despesas de pessoal ativo e inativo, 60% da receita corrente liquida por três quadrimestre, consecutivos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/653269

Questão 49: CONSULPLAN - Tec (Pref Sabará)/Pref Sabará/Orçamento e Contabilidade/2017
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Transferências Voluntárias são entregas de recursos a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira realizada a outro ente público, que não decorra de obrigação
constitucional. Os critérios para realização dessas transferências estão previstos na LRF. São condições para recebimento de transferências voluntárias, EXCETO: 

 a)  Existência de Dotação Orçamentária específica. 
 b)  Superávit Orçamentário nos três exercícios anteriores. 
 c)  Adimplência no pagamento de Financiamentos devidos à transferidora. 
 d)  Regularidade de prestação de contas de recursos anteriormente recebidos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/678960

Questão 50: FAU UNICENTRO - Cont (CRJ)/CRJ/2017
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Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, entende entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a
título de co operação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Para que o
ente receba transferências voluntárias, ele deverá comprovar: 

 a)  Que os serviços prestados para a sociedade são mais econômicos do que se fossem realizados pela iniciativa privada. 
 b)  Que os recursos já encontram encontram-se devidamente empenhados e com destinação específica. 
 c)  Que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de

recursos anteriormente dele recebidos. 
 d)  A relevância dos serviços a serem prestados para a população, assim como os projetos aprovados junto aos órgãos públicos responsáveis. 
 e)  A capacidade de gestão financeira, mediante análise através de índices econômico econômico-financeiros e resultados positivos por, no mínimo, dois exercícios

financeiros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910511

Questão 51: MÉTODO - Asst (CODEMA MT)/CODEMA MT/Contabilidade/2017
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com a Lei Complementar Lei nº 101, de maio de 2000, entende-se por transferência voluntária: 

 a)  A entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde; 

 b)  Medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios; 
 c)  A destinação de recursos para direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas; 
 d)  Pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1356407

Questão 52: BIO-RIO - Tec (Mangaratiba)/Pref Mangaratiba/Planejamento/2016
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
São exemplos de transferências voluntárias as seguintes: 

 a)  os repasses do Poder Executivo para o Poder Legislativo. 
 b)  as transferências para o FUNDEB. 
 c)  os Convênios celebrados entre a União e os Municípios. 
 d)  as transferências do Fundo de Participação dos Municípios. 
 e)  as transferências do ICMS para os Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/329656

Questão 53: BIO-RIO - Tec (Mangaratiba)/Pref Mangaratiba/Planejamento/2016
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
São exigências para a realização de transferência voluntária, a comprovação, por parte do beneficiário, EXCETO: 

 a)  de estar em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de
recursos anteriormente dele recebidos. 

 b)  do cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. 
 c)  da observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de

despesa total com pessoal. 
 d)  da previsão orçamentária de contrapartida. 
 e)  da realização de assistência social para a população de baixa renda.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/329658

Questão 54: ESAF - AA (ANAC)/ANAC/Área 1/2016
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A Lei de Responsabilidade Fiscal define, em seu art. 25, o conceito de "Transferência Voluntária". A entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação
deve ser registrado como "Receita" apenas no momento da efetiva transferência financeira ou quando houver uma cláusula contratual garantindo a transferência de
recursos após o cumprimento de determinadas etapas do contrato. Assinale, entre as opções abaixo, aquela que se enquadra como "Transferência Voluntária", nos
termos do definido na Lei Complementar n.º 101/2000 e no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP - 6ª edição). 

 a)  Recursos destinados ao Sistema Único de Saúde - SUS. 
 b)  Recursos destinados a convênios firmados entre esferas do governo. 
 c)  Recolhimento de tributos por empresas estatais. 
 d)  Transferência de recursos oriunda dos fundos de participação constitucionais. 
 e)  Transferência de recursos fundo-a-fundo, como os realizados pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/338643

Questão 55: FGV - Ana (IBGE)/IBGE/Ciências Contábeis/2016
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A transferência voluntária é definida na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como a entrega de recursos a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira. Acerca desse tipo de transferência, é correto afirmar que:

 a)  destina-se somente ao atendimento de despesas de capital;
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 b)  é facultado haver uma dotação específica no orçamento do ente transferidor relativa à transferência;
 c)  o ente recebedor deve registrar a receita orçamentária apenas no momento da efetiva transferência financeira;
 d)  pode ser contabilizada pelo ente transferidor como uma despesa ou como dedução de receita;
 e)  poderá ser transferida apenas se houver previsão no orçamento do ente recebedor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/354857

Questão 56: IBFC - TCE (TCM-RJ)/TCM-RJ/2016
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
No que diz respeito à transferência voluntária, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias a
comprovação por parte do beneficiário da efetivação de determinadas condutas. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma delas. 

 a)  Que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de
recursos anteriormente dele recebidos 

 b)  Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde 
 c)  Previsão orçamentária de refinanciamento da dívida mobiliária 
 d)  Observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de

despesa total com pessoal
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/393230

Questão 57: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Contador/2016
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com vistas a aumentar a sua popularidade, o prefeito de um determinado Município ordenou a não emissão das guias de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
referente ao exercício de 2016. De acordo com a Lei nº 101/2000, para este determinado Município fica vedada a transferência

 a)  do Fundo de Participação dos Municípios.
 b)  da quota-parte do ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
 c)  da quota-parte do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
 d)  de recursos federais para o custeio da atenção básica à saúde.
 e)  de recursos de convênios celebrados com entes públicos para a reforma e ampliação de praças.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410476

Questão 58: VUNESP - Proc Jur(CM Marília)/CM Marília/2016
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Para efeito do que dispõe a lei complementar que rege a responsabilidade na gestão fiscal, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a
título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, entende-se por

 a)  transferência corrente.
 b)  transferência para fins de investimento.
 c)  transferência voluntária.
 d)  aporte subsidiário de recursos.
 e)  aporte assistencial de recursos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/442176

Questão 59: CRESCER - Prego (CRF PI)/CRF PI/2016
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):
 
“Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do
ente da Federação”. Caso um ente competente não institua ou arrecade todos os tributos de sua competência, a LRF traz a seguinte consequência:

 a)  Torna-se vedada a realização de transferências voluntárias, no que se refere aos tributos, para o ente que descumpriu o exposto.
 b)  Torna-se vedada a realização da transferência de recursos oriunda da divisão de tributos explicitada na Constituição Federal, no que se refere aos impostos, para

o ente que descumpriu o exposto.
 c)  Torna-se vedada a realização da transferência de recursos oriunda da divisão de tributos explicitada na Constituição Federal, no que se refere aos tributos, para o

ente que descumpriu o exposto.
 d)  Torna-se vedada a realização de transferências voluntárias, no que se refere aos impostos, para o ente que descumpriu o exposto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/831778

Questão 60: FUNDEP - CG (CM SJ de Bicas)/CM SJ de Bicas/2016
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com a Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a
outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema
Único de Saúde.
 
Considerando esse contexto, analise as afirmativas a seguir sobre as exigências para a realização de transferência voluntária.
 

I. Deve haver comprovação, por parte do beneficiário, de previsão orçamentária de contrapartida.
 
II. O beneficiário de uma transferência voluntária deve comprovar o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.
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III. Para a realização de transferência voluntária, exige-se dotação específica.

 
A partir dessa análise, estão corretas as afirmativas:

 a)  I e II, apenas.
 b)  I e III, apenas.
 c)  II e III, apenas.
 d)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/915349

Questão 61: COTEC UNIMONTES - Cont (Pref Serro)/Pref Serro/2016
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a comprovação, por parte do beneficiário, referente às exigências para a realização da transferência voluntária,
marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.
 

( ) Que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de
recursos anteriormente dele recebidos.
 
( ) Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.
 
( ) Observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de
despesa total com pessoal.
 
( ) Previsão orçamentária de contrapartida.

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.

 a)  F, F, F, F.
 b)  V, F, V, F.
 c)  F, V, F, V.
 d)  V, V, V, V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957534

Questão 62: IBAM - Cont (Pref Santos)/Pref Santos/2016
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A União pode fazer transferência voluntária de recursos a outro ente da Federação. Esse tipo de transferência, conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/2000) diz respeito à seguinte situação: 

 a)  assistência financeira.
 b) previsão constitucional.
 c) determinação legal.
 d) destinação à educação. 

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1109356

Questão 63: FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
O Estado do Piauí entregou recursos de capital a outro ente da Federação a título de cooperação. Esse fato é denominado transferência voluntária, pois não decorreu de
determinação constitucional ou legal e nem se referiu aos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal − LRF, inclui-se,
dentre as regras atinentes a esse tipo de repasse, 

 a) a utilização dos recursos pelo beneficiário ser livre. 
 b) a vedação para o pagamento de despesas com pessoal ativo. 
 c) a previsão orçamentária de contrapartida somente poder ser dispensada em caso de calamidade pública. 
 d) o beneficiário comprovar o cumprimento do limite constitucional relativo à saúde ou à educação. 
 e) a existência de, pelo menos, dotação genérica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256432

Questão 64: VUNESP - Proc (CM Caieiras)/CM Caieiras/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, entende-se, de acordo com a Lei Complementar no 101/00, por transferência 

 a)  onerosa. 
 b)  graciosa. 
 c)  voluntária. 
 d)  liberatória. 
 e)  subsidiária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/260020
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Questão 65: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Somente é possível a realização de operações de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação quando o empréstimo 

 a) servir para financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes. 
 b) servir para pagar salários de servidores públicos contratados por concurso público. 
 c) servir para refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 
 d) não servir para refinanciar dívidas contraídas junto à própria instituição concedente. 
 e) não servir para comprar títulos da dívida da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/279762

Questão 66: FCC - ACE (TCE-CE)/TCE-CE/Controle Externo/Atividade Jurídica/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Para efeito da Lei Complementar nº 101/2000, transferência voluntária é a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação,
auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Além das exigências estabelecidas
na lei de diretrizes orçamentárias, são exigências da Lei Complementar nº 101/2000, para a realização de transferência voluntária:

I. a comprovação, por parte do beneficiário, de cumprimento, no mínimo, de 75% dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.

II. que os recursos transferidos sejam utilizados em finalidade diversa da pactuada, em percentual não superior a 15%.

III. a existência de dotação específica.

IV. a comprovação, por parte do beneficiário, de observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação
de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal.

Está correto o que consta APENAS em 

 a)  II, III e IV. 
 b)  I, II e IV. 
 c)  I e III. 
 d)  I e II. 
 e)  III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/282841

Questão 67: FCC - ACE (TCE-CE)/TCE-CE/Administração/Biblioteconomia/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Suponha que, em 2014, o Prefeito de um município do Ceará procurou o Governo do Estado e solicitou o repasse de transferências voluntárias, cujo pleito foi atendido.
Em 2015, o TCE-CE fiscalizou as contas dos Poderes desse beneficiário e verificou que a despesa total com pessoal do município, com base na receita corrente líquida,
encontrava- se em 65%. Nos termos da LRF, essa transferência voluntária deverá ser cessada, salvo se relacionada a ações do setor de 

 a)  transportes. 
 b)  segurança pública. 
 c)  defesa civil. 
 d)  assistência social. 
 e)  obras públicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283123

Questão 68: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Julgue o item, relativo ao sistema de planejamento federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os estados e municípios somente poderão receber transferências voluntárias da União se, em seus orçamentos, incluírem dotação destinada à contrapartida de tais
transferências, sem prejuízo de outras condições estabelecidas em lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/284685

Questão 69: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Contadoria/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com as normas básicas da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos processos licitatórios, julgue o próximo item.
 
As transferências voluntárias da União podem ser realizadas para determinado ente da Federação que tenha ultrapassado o limite da dívida consolidada, desde que o
prazo para retorno da dívida ao limite ainda não tenha expirado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/307481
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Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-RN)/TCE-RN/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
À luz da LRF e da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.
 
A realização de transferência voluntária deve-se operar, sob pena de contrariedade à LRF, por meio de convênio que estabeleça, entre outros pontos, a previsão
orçamentária de contrapartida do ente recebedor da transferência e o compromisso de não utilizar os recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/312375

Questão 71: CEBRASPE (CESPE) - Tec NS (MPOG)/MPOG/"ENAP"/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item subsecutivo.
 
Para fazer jus a uma transferência voluntária da União, determinado estado, ainda que beneficiário de outras transferências, deve estar em dia quanto às prestações de
contas parciais relativas aos convênios por ele celebrados.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/314394

Questão 72: FGV - AJ (TJ PI)/TJ PI/Apoio Especializado/Auditor/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
O Tribunal de Contas do Estado identificou que um ente federativo deixou de cumprir suas obrigações referentes ao limite constitucional de gastos com manutenção e
desenvolvimento do ensino, entretanto, o limite de aplicação em saúde foi bem superior ao percentual obrigatório.
 
Diante desses fatos, é correto afirmar, em relação ao ente federativo, que:

 a)  serão consideradas não autorizadas e irregulares as despesas direcionadas à aplicação em saúde;
 b)  encontra-se impossibilitado de receber transferência voluntária de ente da Federação que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados às

ações de educação, saúde e assistência social;
 c)  não poderá destinar recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, mesmo que atendendo às condições estabelecidas na lei

de diretrizes orçamentárias e previstas no orçamento;
 d)  encontra-se impossibilitado de formalizar pleito, junto ao Ministério da Fazenda, para a contratação de operação de crédito;
 e)  apesar de ter autorização na lei orçamentária, não poderá prosseguir com a execução de despesas de capital destinadas a novos investimentos públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/341960

Questão 73: FUNRIO - Ass (UFRB)/UFRB/Administração/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A comprovação, por parte do beneficiário, da observância aos limites das dívidas consolidada e mobiliária, bem como de inscrição em restos a pagar, além da previsão
orçamentária de contrapartida, constituem exigências para 

 a)  lançamento de impostos diretamente arrecadados. 
 b)  realização de transferência voluntária. 
 c)  recebimento de transferências constitucionais. 
 d)  fixação de metas de resultado primário. 
 e)  pagamento de precatórios judiciais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/408661

Questão 74: NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Segundo o disposto na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), “entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de
capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao
Sistema Único de Saúde”. Acerca das transferências voluntárias, assinale a alternativa correta à luz do referido diploma legal. 

 a)  Para a realização de transferência voluntária, exige-se a existência de dotação específica ou global, conforme plano de trabalho. 
 b)  Para a realização de transferência voluntária, exige-se a comprovação, por parte do beneficiário, de cumprimento dos limites constitucionais relativos à assistência

social e à saúde. 
 c)  Para a realização de transferência voluntária, exige-se a comprovação, por parte do beneficiário, de previsão de contrapartida pecuniária ou em bens e serviços. 
 d) A Lei de Diretrizes Orçamentárias pode estabelecer exigências adicionais para a realização de transferências voluntárias. 
 e)  Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, excetuam-se aquelas relativas a

ações de educação, saúde e segurança pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/510700

Questão 75: CCP IFRR - Tecn GP (IF RR)/IF RR/2015
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com referência a transferência de cotas de receitas de uma entidade pública a outra, serão incluidas como:
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I - despesa, no orçamento da que as deva receber.
 
II - despesa e receita, no orçamento da que as deva receber.
 
III - despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência.
 
IV - receita, no orçamento da entidade obrigada a transferência.
 
V - como receita, no orçamento da que as deva receber.

 
Está(ão) correta(as):

 a)  I apenas.
 b)  I e III apenas.
 c)  III e V.
 d)  I, II e III.
 e)  IV e V apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/984378

Questão 76: FCC - AFRE RJ/SEFAZ RJ/2014
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
As transferências realizadas por um governo estadual para os municípios referentes a convênios celebrados para a construção de prédios onde funcionarão escolas
técnicas são transferências 

 a) do Fundo de Participação dos Municípios. 
 b) constitucionais. 
 c) legais. 
 d) voluntárias. 
 e) incondicionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/150761

Questão 77: FGV - Aud Est (CGE MA)/CGE MA/2014
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com a Lei Complementar n. 101/00, as alternativas a seguir apresentam exigências para a realização de transferências voluntárias, à exceção de uma.
Assinale-a. 

 a) Estar em dias quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor. 
 b) Cumprir os limites constitucionais relativos à educação e à saúde. 
 c) Cumprir os limites de dívida consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive de antecipação de receita, de inscrição de restos a pagar e de despesa

total com pessoal. 
 d) Comprovar a existência de recursos orçamentários para atender à despesa com a execução dos recursos oriundos da transferência voluntária. 
 e) Comprovar a existência de previsão orçamentária de contrapartida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/199830

Questão 78: VUNESP - Proc (Pref. Poá)/Pref Poá/2014
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Para efeito da Lei Complementar n.º 101/2000, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, entende-se por 

 a) renúncia de receita. 
 b) competência assistencial. 
 c) restos a pagar. 
 d) transferência voluntária. 
 e) receita corporativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/211380

Questão 79: FCC - DP PB/DPE PB/2014
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A Lei de Responsabilidade Fiscal − Lei Complementar no 101/2000, traz o conceito de transferência voluntária e estabelece os requisitos para que ela se realize. A partir
da definição legal, é correto afirmar que 

 a) as transferências voluntárias consubstanciam-se na entrega de recursos correntes ou de capital de um ente da federação para outro em cumprimento de expressa
determinação constitucional ou legal. 

 b) a entrega de recursos de capital a outro ente da federação não é considerada, pela lei, como transferência voluntária, mesmo quando seja feita a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira. 

 c) as transferências voluntárias são necessariamente formalizadas por meio de convênios, sob pena de nulidade de pleno direito. 
 d) a entrega de recursos correntes ou de capital de um ente da federação para outro a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira é considerada, pela lei,

como transferência voluntária, desde que não decorra do cumprimento de determinação constitucional ou legal ou se destine ao Sistema Único de Saúde. 
 e) a realização de transferências voluntárias independe da existência de dotação orçamentária específica e da observância do disposto no artigo 167, X, da

Constituição Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/217199
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Questão 80: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Orçamento e Finanças/2014
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Sobre as transferências voluntárias, considere os itens a seguir:

I. É a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional ou legal.

II. As transferências que a União faz aos Municípios para custear o Sistema Único de Saúde são classificadas como transferências voluntárias de cooperação.

III. A Lei de Diretrizes Orçamentárias dispõe sobre exigências para realização das transferências voluntárias.

IV. Para que seja realizada transferência voluntária de um ente a outro, além de outras exigências, deve ser comprovado pelo beneficiário que cumpre os limites
constitucionais relativos à educação e à saúde.

V. Os recursos objeto de transferência voluntária podem ser destinados para qualquer fim, a critério do beneficiário e de acordo com suas necessidades.

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, II e III. 
 b) II, III e IV. 
 c) I, III e IV. 
 d) I, II e V. 
 e) II, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/228417

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira/2014
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Julgue o seguinte item, referente à LRF – Lei Complementar n.º 101/2000.
 
Uma das exigências a serem atendidas pelo beneficiário da transferência voluntária é a observância dos limites de inscrição dos restos a pagar.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/251982

Questão 82: FAFIPA - Ass Leg (CM Toledo)/CM Toledo (PR)/2014
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000), a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde,
para efeito desta Lei Complementar, entende-se por:

 a)  Transferência voluntária.
 b)  Transferência compulsória.
 c)  Transferência aleatória.
 d)  Transferência Regressiva.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/917579

Questão 83: MS CONCURSOS - PNS (CREA MG)/CREA MG/Analista em Tecnologia da Informação/Infra-estrutura e Suporte/2014
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Para efeito da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, é a definição de:

 a)  Dívida pública. 
 b)  Concessão de garantia. 
 c)  Operação de garantia. 
 d)  Transferência voluntária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/952636

Questão 84: FGV - AA (FBN)/FBN/"Sem Área"/2013
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A correta aplicação dos recursos públicos e a devida prestação de contas são fundamentais nas transferências de Recursos cujas implicações estão previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00).
 
Com relação às chamadas transferências legais, assinale a afirmativa correta. 

 a) São as transferências de capital para outro ente da Federação à título de cooperação. 
 b) São as transferências de recursos para o fundo de participação dos municípios. 
 c) Referem‐se ao pagamento de royalties. 
 d) São as transferências de recursos fundo a fundo para o SUS.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/141475

Questão 85: FUNRIO - Ana (INSS)/INSS/Tecnologia da Informação/2013
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
O Art. 24 da Lei Complementar N° 101, de 4 de Maio de 2000, estabelece que “nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5° do art. 195 da Constituição, atendidas as exigências do art. 17, da mesma Lei, que trata das
despesas obrigatórias e caráter continuado”. Seu § 1° estabelece que fica dispensado da compensação do art. 17 o aumento de despesas decorrentes de:
 

I. concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente;
 
II. observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;
 
III. expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;
 
IV. reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real;
 
V. cumprimento dos limites constitucionais relativos à saúde e à educação.

 
Apenas três dessas condições são, de fato, citadas na Lei. Identifique-as. 

 a)  I, III e V. 
 b)  I, III e IV. 
 c)  I, IV e V. 
 d)  II, III e V. 
 e)  II, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/152084

Questão 86: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE-RO/Ciências da Computação/2013
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
No que concerne à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o próximo item.
 
Suponha que determinado município tenha aprovado a redução da alíquota do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) para imóveis utilizados em
ações sociais filantrópicas. Nessa situação, esse município continuará apto a receber as transferências voluntárias da União.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/154663

Questão 87: CESGRANRIO - Ana (IBGE)/IBGE/Orçamento e Finanças/2013
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
É corriqueira a atividade de cooperação entre os entes federados, a chamada transferência voluntária.
 
Um dos requisitos para que essa atividade ocorra, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é a 

 a)  desnecessidade de previsão orçamentária 
 b)  vinculação à aplicação em educação 
 c)  destinação livre 
 d)  dotação genérica 
 e)  dotação específica

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/297734

Questão 88: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANP)/ANP/Área IV/2013
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Acerca do orçamento público, julgue o item seguinte.
 
As receitas de transferências legais, como as transferências fundo a fundo referentes ao repasse do SUS, são os repasses feitos aos estados e municípios por
determinação legal e requerem a celebração de convênio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/310769

Questão 89: QUADRIX - ADI (ABDI)/ABDI/Nível Superior Pleno/Convênios/2013
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Texto para resolução da questão abaixo.
 
''Convênio é todo e qualquer instrumento formal que discipline a transferência de recursos da União para Estados, Municípios, Distrito Federal ou entidades particulares,
com vistas à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua colaboração. Tem como partícipe de um lado,
órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Direta ou Indireta, e, de outro, órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, Direta
ou Indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos. Visa à execução de programa de governo que envolva realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de
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bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação''. (Licitações & Contratos. Orientações e Jurisprudências do TCU, 4ª Edição - Revista, atualizada
e ampliada, pág. 821).
 
Conforme o Manual da Legislação Federal sobre Convênios da União - Orientações aos Municípios, editado pela Secretaria de Relações Institucionais, do Ministério do
Planejamento, ''o Tribunal de Contas da União já se pronunciou pela impossibilidade de celebração de convênios quando estiverem ausentes as exigências impostas pela
Lei de Responsabilidade Fiscal sobre as transferências voluntárias." Nesse caso, o artigo 25 e §§ da Lei nº 101/2000 - LRF condiciona as transferências voluntárias à
existência de dotação específica, e elenca a observância de alguns aspectos. Observe-os a seguir.
 

I. Comprovação por parte do beneficiário de que se encontra em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente
transferidor.
 
II. Comprovação por parte do beneficiário de que prestou contas de recursos anteriormente recebidos.
 
III. Comprovação, por parte do beneficiário, quanto ao cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.
 
IV. Observância dos limites das dívidas consolidada e imobiliária, de operações de crédito, de inscrição de restos a pagar e de despesa total com pessoal.
 
V. Comprovação por parte do beneficiário quanto à previsão orçamentária para a contrapartida(*).

 
(*) Contrapartida é a participação econômica da entidade convenente ou contratada para a execução do objeto do convênios.

 
Agora, responda: a ausência de quantos aspectos relacionados impossibilita a celebração de convênios?

 a)  Todos.
 b)  Apenas um.
 c)  Apenas dois.
 d)  Apenas três.
 e)  Apenas quatro.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/567922

Questão 90: Com. Exam. (TCE-MT) - Ass Jur (MP TCE-MT)/TCE-MT/2013
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera- -se transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

A respeito das transferências voluntárias, considere as afirmativas abaixo.

I - Para a realização de transferência voluntária, exige-se dotação específica.

II - O beneficiário de uma transferência voluntária deve comprovar o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.

III - É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada, com exceção do investimento em ações de educação, saúde e assistência
social.

 
É correto APENAS o que se afirma em: 

 a)  I
 b)  II 
 c)  III 
 d)  I e II 
 e)  II e III

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/580690

Questão 91: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC-DF)/TC-DF/2012
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com base no que dispõe a LRF, julgue o item seguinte, relativo a transferências voluntárias. 

Não se aplicam sanções de suspensão de transferências voluntárias em ações de educação, saúde e assistência social.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/57871

Questão 92: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC-DF)/TC-DF/2012
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com base no que dispõe a LRF, julgue o item seguinte, relativo a transferências voluntárias. 

Para que seja realizada a transferência voluntária, o beneficiário deve comprovar previsão orçamentária de contrapartida.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/57872
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Questão 93: FCC - ACE TCE AP/TCE-AP/Apoio Administrativo/Jurídica/2012
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
À luz da responsabilidade na gestão fiscal, se um Estado-membro vier a revogar um imposto de sua competência, tal medida 

 a) é perfeitamente constitucional, já que a competência tributária autoriza o ente a instituir, majorar, reduzir ou revogar imposto que lhe compete. 
 b) é perfeitamente constitucional desde que haja previsão orçamentária de medida compensatória desta redução de receita, com aumento proporcional de outra

receita. 
 c) caracteriza renúncia de receita e deve seguir o procedimento legal para ser realizada. 
 d) acarretará vedação de realização da transferência voluntária, por ser requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva

arrecadação dos tributos de competência do ente. 
 e) é inconstitucional, já que, após instituído, o imposto passa a integrar o orçamento como receita originária irrevogável.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/69407

Questão 94: FCC - AFF (TCE-SP)/TCE-SP/Administração/2012
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Sobre a transferência voluntária, é correto afirmar: 

 a) Um Estado-membro poderá ser beneficiário de transferência voluntária da União, decorrente de convênio para custear serviço de saúde do Sistema Único de
Saúde. 

 b) A transferência de 50% da receita que o Estado-membro repassa aos Municípios, proveniente do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é
elencada na Lei de Responsabilidade Fiscal como transferência voluntária.

 c) Se o Município mantém convênio com o Estado-membro para receber transferência voluntária, a título de cooperação, é necessário que comprove estar
ultrapassando os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 

 d) O ente beneficiário com transferência voluntária tem que comprovar, dentre outros requisitos, que se acha em dia com os pagamentos de tributos, empréstimos e
financiamentos devidos ao ente transferidor. 

 e) A única possibilidade de aplicação de receita proveniente de transferência voluntária em finalidade diversa da pactuada é para pagamento de despesas com
pessoal ativo, inativo e pensionista do ente beneficiário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/77826

Questão 95: CESGRANRIO - Eng (CEF)/CEF/Engenharia Mecânica/2012
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
 
A respeito das transferências voluntárias, considere as afirmativas abaixo.
 

I - Para a realização de transferência voluntária, exige-se dotação específica.
 
II - O beneficiário de uma transferência voluntária deve comprovar o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.
 
III - É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada, com exceção do investimento em ações de educação, saúde e assistência
social.

 
É correto APENAS o que se afirma em 

 a) I 
 b) II 
 c) III 
 d) I e II 
 e) II e III

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/137516

Questão 96: FCC - Ana (MPE RN)/MPE RN/Administração/2012
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A Lei Complementar nº 101/2000 introduziu o princípio da responsabilidade na gestão fiscal de estados e municípios, mas, também procurou proteger as políticas sociais
ao 

 a)  isentar o aumento de despesas sociais de demonstração da origem dos recursos para seu custeio. 
 b)  descaracterizar os gastos com assistência social como despesa obrigatória de caráter continuado. 
 c)  interpretar como transferência voluntária todo gasto com ações de educação, saúde e assistência social. 
 d)  excetuar as despesas relativas a ações de educação, saúde e assistência social para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias. 
 e)  considerar que apenas despesas obrigatórias de caráter continuado derivadas de lei estão isentas de tributação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/444057

Questão 97: COSEAC UFF - Tec (IPASG)/IPASG/Contabilidade/2012
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao SUS, é denominada:
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 a)  transferências voluntárias.
 b)  dotações específicas.
 c)  reservas de contingências.
 d)  transferências delegadas.
 e)  provisões intergovernamentais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/686562

Questão 98: FAFIPA - AContI (CM F Iguaçu)/CM Foz do Iguaçu/2012
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
O que entende-se pela entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra
de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a lei complementar 101/00, art. 25?

 a)  Transferência voluntária.
 b)  Destinação de recursos públicos para o setor.
 c)  Endividamento do setor público.
 d)  Limites das operações de crédito.
 e)  Antecipação da despesa orçamentária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061265

Questão 99: FGV - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ RJ/2011
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
No tocante às transferências voluntárias, é correto afirmar que 

 a) é dispensada a existência de dotação específica. 
 b) é necessária a comprovação, por parte do beneficiário, de que o PPA está de acordo com a LDO. 
 c) é necessária a previsão orçamentária de contrapartida por parte do beneficiário. 
 d) é dispensada a observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária. 
 e) é dispensada a observância dos limites operacional, de crédito por antecipação da receita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/46479

Questão 100: VUNESP - Ana Admin (SAP SP)/SAP SP/2011
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde é denominada pela Lei Complementar n.º 101/2000 de 

 a) pagamento desvinculado. 
 b) despesa desvinculada. 
 c) receita voluntária. 
 d) entrega administrativa. 
 e) transferência voluntária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/208593

Questão 101: FUNIVERSA - Adm (EMBRATUR)/EMBRATUR/2011
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A efetivação de transferências voluntárias está condicionada a uma série de exigências constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal e de cada lei de diretrizes
orçamentárias (LDO). Nesse sentido, impede a realização da transferência 

 a)  a existência de outras transferências ainda não totalmente utilizadas. 
 b)  o parcelamento de débitos tributários com o ente transferidor. 
 c)  o atingimento do limite prudencial das despesas com pessoal. 
 d)  a ultrapassagem do limite constitucional das despesas com educação. 
 e)  a inexistência de dotação específica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/309319

Questão 102: FMP - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Econômicas/2011
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Em relação às condições para que um município receba Transferências Voluntárias de outro ente da Federação, considere as seguintes afirmativas.
 

I. A existência de dotação específica.
 
II. A aplicação, por parte desse Município receptor, no mínimo, de 25 % receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
 
III. A aplicação, por parte desse Município receptor, no mínimo, de 12% do da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que
tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e §3º, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde.
 
IV. A comprovação, por parte desse Município receptor, da observância dos limites das Dívidas Mobiliária e Consolidada.
 
V. A comprovação, por parte desse Município receptor, de previsão orçamentária de contrapartida.
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Estão corretas as afirmativas:

 a)  I, II, III e IV.
 b)  II, III, IV e V.
 c)  I, II, IV e V.
 d)  I, II, III e V.
 e)  I, III, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/451411

Questão 103: CC PGE-PA - Proc (PGE PA)/PGE PA/2011
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
 O modelo de federalismo para o qual caminha a Federação Brasileira revela um forte processo de centralização, assim concentrando nas mãos da União crescente fatia
do produto da arrecadação tributária. Disso decorre a permanente necessidade dos Estados Federados firmarem com o ente central convênios, acordos, ajustes ou outros
instrumentos similares cuja finalidade é a realização de obras e/ou serviços de interesse comum. Para serem firmadas tais transferências voluntárias de recursos da União
aos Estados Federados, é INCORRETO afirmar que, além das exigências contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias: 

 a)  Devem os beneficiários comprovar a previsão orçamentária de contrapartida. 
 b)  Devem os beneficiários comprovar o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. 
 c)  Devem os beneficiários comprovar a observância de que os valores recebidos não se destinarão ao pagamento de despesa de pessoal ativo. 
 d)  Devem os beneficiários comprovar que se acham em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem

como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. 
 e)  Devem os beneficiários comprovar o cumprimento da etapa de autorização junto ao Senado Federal para assinatura do contrato de contragarantia. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1126982

Questão 104: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Ciências Contábeis/2011
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Transferência Voluntária, definida na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é:

 a)  o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.
 b)  o compromisso financeiro destinado a pagar a dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do banco Central do Brasil, Estados e

Municípios.
 c)  a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
 d)  o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da

realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.
 e)  o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de

valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1311236

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - Cons (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Contábeis/2010
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com relação ao disposto na LRF acerca das transferências voluntárias, julgue o item seguinte. 

Desde que devidamente justificada, é permitida a utilização de recursos recebidos a título de transferências voluntárias em finalidade diversa da pactuada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44149

Questão 106: CEBRASPE (CESPE) - Cons (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Contábeis/2010
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com relação ao disposto na LRF acerca das transferências voluntárias, julgue o item seguinte. 

Para fins de aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes na LRF, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e
assistência social.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44150

Questão 107: CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Apoio Especializado/Orçamento/2010
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
As transferências entre os entes da Federação podem decorrer de determinações constitucionais, legais ou simplesmente de considerações políticas. Acerca desse
assunto, julgue o item seguinte. 

As despesas de pessoal e encargos sociais só podem ser custeadas com recursos de transferências previstas na CF ou em norma legal.

 Certo
 Errado
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/69928

Questão 108: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Perícia/Economia/2010
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com relação à responsabilidade na gestão fiscal, julgue o item. 

Transferência voluntária consiste na entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que
não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/71793

Questão 109: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Perícia/Economia/2010
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com relação à responsabilidade na gestão fiscal, julgue o item. 

É permitida a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada desde que tal medida seja tomada pelo chefe do Poder Executivo local no estrito
cumprimento do dever legal. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/71794

Questão 110: FCC - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2010
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê como sanção administrativa a suspensão das transferências 

 a) constitucionais, no caso de não publicação de relatório de gestão fiscal. 
 b) voluntárias, no caso do Estado não encaminhar suas contas ao Poder Executivo da União até trinta e um de maio, para fins de consolidação por este das contas

dos entes da Federação relativas ao exercício anterior. 
 c) constitucionais, no caso do Chefe do Executivo, nos dois últimos trimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida

integralmente dentro dele. 
 d) voluntárias, no caso de aumento de despesa com pessoal que não atenda às exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para este fim. 
 e) voluntárias, caso o ente federado deixe de efetuar os pagamentos dos precatórios incluídos até 30 de junho do exercício anterior na lei orçamentária anual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/125249

Questão 111: CEBRASPE (CESPE) - Tec Sup (DETRAN ES)/DETRAN ES/Contador/2010
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Sabendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe restrições e limites para a gestão pública, julgue o item seguinte.
 
Um ente que não tenha cumprido os limites constitucionais relativos à educação e à saúde só poderá receber transferências voluntárias de outros entes destinadas a
esses setores quando comprovar que atendeu aos limites constitucionais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/705865

Questão 112: FEPESE - Cont (CM B Camboriú)/CM B Camboriú/2010
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Segundo o artigo 25 da Lei 101/2000, entende-se por transferência voluntária:

 a) a entrega de recursos correntes resultante de acordo entre dois ou mais entes federativos, no qual recursos são comprometidos de maneira voluntária a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira.

 b) a entrega de benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, realizado de maneira voluntária por ente da Federação, inclusive os valores destinados
aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

 c) a entrega de recursos ou benefícios aos servidores públicos, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não se constitua salário ou benefício.
 d) a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que decorra de determinação

constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
 e) a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1010434

Questão 113: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/Contabilidade/2009
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item subsequente.

Ainda que a despesa com pessoal de determinado município ultrapasse o limite previsto em lei e a este não retorne no prazo de dois quadrimestres, a União poderá
transferir-lhe recursos para o financiamento de ações públicas na área de saúde.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/219531

Questão 114: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinada ao SUS. Uma das exigências para a realização da
transferência voluntária é

 a)  o cumprimento dos limites constitucionais relativos à previdência social.
 b)  o atendimento parcial do pagamento de pessoal ativo, inativo ou pensionista dos entes da Federação.
 c)  a prestação de contas detalhada da utilização dos recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.
 d)  a previsão orçamentária de contrapartida.
 e)  a inexistência de despesas inscritas em restos a pagar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/379651

Questão 115: MS CONCURSOS - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Jurídica/2009
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Verifique as proposições abaixo e assinale a alternativa correta:

I Para a realização de transferência voluntária, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), além das estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias é necessária a comprovação, por parte do beneficiário, do cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.

II – A transferência voluntária pode ser entendida como a entrega de recursos correntes a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

III – Para a realização de transferência voluntária não é necessária a observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita.

IV – Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, excetuam-se aquelas relativas a
ações de educação, saúde e assistência social.

 a)  somente a proposição II está correta. 
 b)  as proposições I e IV estão corretas. 
 c)  as proposições II e III estão corretas. 
 d)  somente a proposição III está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/483857

Questão 116: FUNRIO - Aud (SUFRAMA)/SUFRAMA/2008
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, é definida como: 

 a) Transferência Constitucional. 
 b) Transferência Voluntária. 
 c) Receita de Contribuição. 
 d) Receita Industrial. 
 e) Receita Extra Orçamentária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/154403

Questão 117: CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCU)/TCU/2007
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
            O presidente da câmara municipal de determinado município encaminhou, em 2006, expediente ao TCU, requerendo providências desse órgão porquanto o
prefeito municipal se recusava a prestar contas dos recursos recebidos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e de transferências voluntárias repassadas pela
União, além de não disponibilizar recursos para pagamento dos subsídios dos vereadores. 

Com base nessa situação hipotética e sabendo que o município mencionado situa-se em um estado da Federação e tem aproximadamente quinze mil habitantes, julgue
os itens seguintes. 

De acordo com a LRF, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, sendo exigência, entre outras, para a realização
dessa transferência, a comprovação, por parte do beneficiário, de que se acha em dia quanto à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do ente
transferidor. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/3066

Questão 118: ESAF - ACF (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2007
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Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)

A Lei Complementar n.101/2000, entre as diversas diretrizes acerca das transferências voluntárias, estabelece que: 

 a) transferência voluntária é a entrega de recursos a outro ente da Federação que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados às ações de
saúde. 

 b) é permitida a realização de transferências voluntárias para o pagamento de despesas com pessoal dos entes da Federação. 
 c) é exigência para a realização de transferências voluntárias a existência de prévia dotação orçamentária que a autorize. 
 d) é exigência para a realização de transferências voluntárias a comprovação por parte do benefi ciário do cumprimento aos limites constitucionais com educação,

saúde e segurança. 
 e) não se aplicam as sanções de suspensão das transferências voluntárias no caso das destinadas às ações de saúde, educação e segurança. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/43092

Questão 119: ESAF - Proc (TCE-GO)/TCE-GO/2007
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
O instituto da transferência voluntária 

 a)  não exige dotação orçamentária, por falta de compulsoriedade. 
 b)  pode ser utilizado como reforço orçamentário para pagamento de despesas com pessoal. 
 c)  não pode ser realizado, se vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, independentemente da finalidade. 
 d)  não pode ser realizado, se o beneficiário estiver descumprindo os limites constitucionais relativos à educação e à saúde, mesmo em relação a ações de educação,

saúde e assistência social. 
 e)  compreende a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, destinados ao

Sistema Único de Saúde.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/244815

Questão 120: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2007
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Tendo como referência a doutrina e a legislação aplicável às receitas e despesas públicas, assinale a opção correta.

 a)  As transferências intergovernamentais voluntárias efetuadas não exigem contraprestação, mas o ente beneficiário só pode utilizar os recursos em despesas da
correspondente categoria econômica.

 b)  Os chamados recursos condicionados constituem fontes destinadas a despesas que só serão efetuadas se a administração julgá-las, discricionariamente,
necessárias e prioritárias.

 c)  Subvenção social é a contribuição do ente público para custear a diferença entre os preços de revenda, pelo governo, e os de mercado, de bens destinados à
população de baixa renda.

 d)  Os juros que a União deixa de pagar e converte em nova dívida são contabilizados como despesa de capital no exercício correspondente a essa conversão.
 e)  As despesas relativas a contratos de vigência plurianual serão objeto de empenho global na assinatura do contrato, substituído por empenho ordinário a cada

exercício da execução do contrato.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/415846

Questão 121: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/Contabilidade/2007
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Tendo como referência a doutrina e a legislação aplicável às receitas e despesas públicas, assinale a opção correta.

 a)  As transferências intergovernamentais voluntárias efetuadas não exigem contraprestação, mas o ente beneficiário só pode utilizar os recursos em despesas da
correspondente categoria econômica.

 b)  Os chamados recursos condicionados constituem fontes destinadas a despesas que só serão efetuadas se a administração julgá-las, discricionariamente,
necessárias e prioritárias.

 c)  Subvenção social é a contribuição do ente público para custear a diferença entre os preços de revenda, pelo governo, e os de mercado, de bens destinados à
população de baixa renda.

 d)  Os juros que a União deixa de pagar e converte em nova dívida são contabilizados como despesa de capital no exercício correspondente a essa conversão.
 e)  As despesas relativas a contratos de vigência plurianual serão objeto de empenho global na assinatura do contrato, substituído por empenho ordinário a cada

exercício da execução do contrato
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/415893

Questão 122: COPS UEL - Proc (PGE PR)/PGE PR/2007
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Assinale a alternativa incorreta – ´E condição para o recebimento de transferência voluntária: 

 a)  A observˆancia dos limites das dívidas consolidada e mobiliária. 
 b)  A instituição, previsão e efetiva arrecadação, pelo Município, de todos os seus impostos. 
 c)  Que o Estado reduza, no prazo estabelecido em lei, a despesa total com pessoal. 
 d)  Comprovação do cumprimento da legislação ambiental. 
 e)  A comprovação da existência de previsão orçamentária de contrapartida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/419426

Questão 123: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANCINE)/ANCINE/Técnico em Contabilidade/Área 4/2006
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Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Considerando as normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para os entes da Federação, julgue o seguinte item.
 
Poderá ocorrer a transferência de recursos correntes ou de capital a título de cooperação,auxílio ou assistência financeira, caso a transferência não decorra de
determinação constitucional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/140445

Questão 124: FAPEU - AJ (TRE SC)/TRE SC/Administrativa/Contador/2005
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Identifique, nas alternativas abaixo, a ÚNICA que se refere à entrega de recursos financeiros, classificáveis como despesas correntes ou despesas de capital, a outro
ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira. 

 a) Transferência intra-governamental. 
 b) Transferência extra-orçamentária. 
 c) Transferência voluntária. 
 d)  Transferência constitucional obrigatória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/434441

Questão 125: ESAG - AJ (TJ MA)/TJ MA/Administrador/2005
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Entrega de recursos financeiros classificáveis em despesas correntes ou despesas de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira é a denominada: 

 a)  transferência extra-orçamentária. 
 b)  transferência intra-governamental. 
 c)  transferência extra-patrimonial. 
 d)  transferência voluntária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/569287

Questão 126: ESAG - TJ (TJ MA)/TJ MA/Técnico em Contabilidade/2005
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Entrega de recursos financeiros classificáveis em despesas correntes ou despesas de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, sem que o ato tenha sido provocado por força de imposição da Constituição Federal ou uma lei específica que estabeleça uma continuidade em outros
exercícios.

Assinale, nas alternativas abaixo, a única que contém o nome correto deste tipo de transferência. 

 a)  transferência intra-governamental. 
 b)  transferência voluntária. 
 c)  transferência extra-patrimonial. 
 d)  transferência extra-orçamentária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/572997

Questão 127: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANS)/ANS/Ciências Contábeis/2005
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Na busca de uma gestão mais eficiente no uso dos recursos públicos, foi editada a Lei n.º 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Acerca da
LRF, julgue o item que se seguem.
 
Para que um ente da Federação possa realizar uma transferência voluntária, é necessário, entre outras exigências, que o beneficiário comprove o cumprimento dos
limites constitucionais relativos à educação e à saúde.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1337843

Questão 128: CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/Regionalizado/2004
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n.º 101/2000 -, julgue o item seguinte. 

A suspensão das transferências voluntárias entre entes da Federação é uma das sanções mais comuns pelo descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. As ações
na área de segurança pública constituem uma das poucas exceções à aplicação dessas sanções.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/51993
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Questão 129: FCC - AJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/2003
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
É vedado ao ente, cujas despesas totais com pessoal excederem aos limites previstos na lei e não alcançarem a redução no prazo determinado por ela, o recebimento de
transferências voluntárias entendidas como 

 a)  a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, salvo por determinação
constitucional ou legal, ou se destinados ao Sistema Único de Saúde. 

 b)  a alocação de pessoal, a pedido, ainda que decorrente de vaga existente naquele ente da Federação, exceto na hipótese de serviços cuja interrupção possa
causar prejuízo ao interesse público. 

 c)  a permuta, a pedido, entre titulares de cargos públicos, estando ambos em situação funcional equivalente, salvo os cargos de direção e assessoramento superior
(DAS). 

 d)  o preenchimento de vaga, no interesse do servidor, quando solicitado para efeito de união de cônjuges, exceto no caso de exercício de cargo especial em região
de fronteira. 

 e)  a admissão de pessoal para cargos vagos colocados em concurso público, salvo se os interessados ocuparem outros cargos públicos e pertencerem ao mesmo
ente e Poder.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/414790

Questão 130: CEBRASPE (CESPE) - ATSNM (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, definiu, entre outras
regras, que
 
a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação ou a entidade sem fins lucrativos, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que
não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, deve ser entendida como transferência voluntária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1302772

Questão 131: CEBRASPE (CESPE) - ATCInt (MEC)/MEC/Financeira, Orçamentária e Licitação/2003
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
A administração financeira e orçamentária brasileira é regida por uma série de normas legais e infralegais, embasadas na própria Constituição da República, que criam
institutos e estabelecem conceitos e procedimentos. Em 4/5/2000 foi promulgada a Lei Complementar n.o 101, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que
introduziu uma nova série de regras e conceitos, referentes às etapas do processo orçamentário brasileiro, em todos os níveis da Federação. Acerca do tema, julgue o
item a seguir.
 
Entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação ou a ente privado sem fins lucrativos que atue nas áreas
de saúde, educação, cultura e assistência social, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorram de determinação constitucional, legal ou os
destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1308684

Questão 132: FCC - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2002
Assunto: Das Transferências Voluntárias na LRF (art. 25)
No que tange às transferências voluntárias previstas na Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, é INCORRETO afirmar que

 a)  é exigência, dentre outras, dessas transferências, a comprovação, por parte do beneficiário, da previsão orçamentária de contrapartida. 
 b)  quanto à aplicação das sanções de suspensão dessas transferências, excetuam-se, dentre outras, aquelas relativas às ações de educação. 
 c)  é permitida a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 
 d)  também é imprescindível, dentre outros requisitos dessas transferências, a existência de dotação específica. 
 e)  relativamente à aplicação das sanções de suspensão dessas transferências, excetuam-se, dentre outras, aquelas referentes às ações de assistência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/399840
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Gabarito
1) Certo  2) Errado  3) Certo  4) A  5) E  6) C  7) A
8) A  9) C  10) E  11) E  12) D  13) Certo  14) A
15) D  16) D  17) A  18) Certo  19) C  20) D  21) A
22) Errado  23) A  24) B  25) D  26) A  27) D  28) C
29) E  30) Errado  31) A  32) A  33) D  34) Errado  35) D
36) Certo  37) D  38) Certo  39) C  40) C  41) B  42) C
43) D  44) E  45) C  46) A  47) A  48) C  49) B
50) C  51) A  52) C  53) E  54) B  55) C  56) C
57) E  58) C  59) D  60) D  61) D  62) A  63) B
64) C  65) Anulada  66) E  67) D  68) Certo  69) Certo  70) Errado
71) Certo  72) B  73) B  74) D  75) C  76) D  77) D
78) D  79) D  80) C  81) Certo  82) A  83) D  84) D
85) B  86) Certo  87) E  88) Errado  89) A  90) D  91) Certo
92) Certo  93) D  94) D  95) D  96) D  97) A  98) A
99) C  100) E  101) E  102) C  103) E  104) C  105) Errado
106) Certo  107) Certo  108) Certo  109) Errado  110) B  111) Errado  112) E
113) Certo  114) D  115) B  116) B  117) Certo  118) C  119) D
120) A  121) A  122) D  123) Certo  124) C  125) D  126) B
127) Certo  128) Errado  129) A  130) Errado  131) Errado  132) C


