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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KTyZ )

AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública

Questão 1: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Ciências Contábeis/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Consideram-se as renúncias de receitas como procedimentos contábeis orçamentários previstos no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP). Pode-se
afirmar que a espécie mais usual de renúncia que é definida como a dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário devido chama-se

 a) anistia.
 b) remissão.
 c) isenção.
 d) crédito presumido.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1112283

Questão 2: IBFC - TJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
As normas quanto a previsão, a arrecadação e a renúncia de receita pública estão enumeradas no Capítulo III da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre o tema, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(    ) 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. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observar esta obrigação, no que se refere aos
impostos e taxas.

(   ) Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo será admitida, salvo se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

(    ) A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique aumento discriminado de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento igualitário.

(    ) O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de Lei Orçamentária.
 
Assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140513

Questão 3: CEFETMINAS - Aud Fisc (Contagem)/Pref Contagem/Fiscalização/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Considerando o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), associe corretamente a espécie de renúncia de receita à sua definição.
 
Espécies
 

(1) Anistia
 
(2) Remissão
 
(3) Crédito presumido
 
(4) Isenção

 
Definições
 

(  ) Representa o montante do imposto cobrado na operação anterior e objetiva neutralizar o efeito de recuperação dos impostos não cumulativos, pelo qual o
Estado se apropria do valor da isenção nas etapas subsequentes da circulação da mercadoria.
 
(  ) Perdoa a multa, visa excluir o crédito tributário na parte relativa à multa aplicada pelo sujeito ativo ao sujeito passivo, por infrações cometidas por este
anteriormente à vigência da lei que a concedeu.
 
(  ) Renúncia em que há a dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário devido.
 
(  ) Perdão da dívida, que se dá em determinadas circunstâncias previstas na lei, tais como valor diminuto da dívida, situação difícil que torna impossível ao sujeito
passivo solver o débito, inconveniência do processamento da cobrança dado o alto custo não compensável com a quantia em cobrança, probabilidade de não
receber, erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, equidade, entre outros.

 
A sequência correta dessa associação é

 a) 3, 1, 4, 2.
 b) 3, 4, 1, 2.



22/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658127/imprimir 2/27

 c) 2, 1, 4, 3.
 d) 2, 3, 4, 1.
 e) 4, 1, 3, 2.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1173548

Questão 4: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se renúncia tributária a concessão de

 a) subsídio, parcelamento e ampliação da base de cálculo.
 b)  parcelamento, alteração indiscriminada de alíquota e subsídio.
 c) isenção em caráter geral, alteração indiscriminada de alíquota e parcelamento.
 d) remissão, subsídio e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
 e) remissão, isenção em caráter geral e outros subsídios que correspondam a tratamento diferenciado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1174056

Questão 5: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Determinado estado da Federação não promoveu a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os impostos de sua competência constitucional em 2019.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.

Nos termos da LRF, esse estado está impossibilitado de receber transferências voluntárias da União em 2020.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190336

Questão 6: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Determinado estado da Federação não promoveu a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os impostos de sua competência constitucional em 2019.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.
 
Caso esse estado decida pela instituição desses impostos faltantes em 2020, a efetiva arrecadação será imediata, logo após a instituição dos referidos tributos estaduais.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190337

Questão 7: Instituto AOCP - Cont (Pref Betim)/Pref Betim/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a alternativa que apresenta uma renúncia de receita.

 a)  Concessão de isenção em caráter geral.
 b)  Compensação.
 c)  Crédito presumido.
 d)  Prescrição.
 e)  Decadência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1224374

Questão 8: NC-UFPR - Cont (CM Curitiba)/CM Curitiba/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
O artigo 14 da LRF trata especialmente da renúncia de receita, estabelecendo medidas a serem observadas pelos entes públicos que decidirem pela concessão ou
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.

 a) Anistia é o perdão da dívida, que se dá em determinadas circunstâncias previstas na lei, tais como valor diminuto da dívida e situação difícil que torna impossível
ao sujeito passivo solver o débito.

 b) Remissão é o perdão da multa, que visa excluir o crédito tributário na parte relativa à multa aplicada pelo sujeito ativo ao sujeito passivo, por infrações cometidas
por este anteriormente à vigência da lei que a concedeu.

 c) Crédito presumido é aquele que representa o montante do imposto cobrado na operação anterior e objetiva neutralizar o efeito de recuperação dos impostos não
cumulativos.

 d) Anistia é a espécie mais usual de renúncia e define-se como a dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário devido.
 e) Isenção é o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243059

Questão 9: VUNESP - Cont (AVAREPREV)/AVAREPREV/2020
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Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
No que tange à renúncia da receita, o conceito “aquele que representa o montante do imposto cobrado na operação anterior e objetiva neutralizar o efeito de
recuperação dos impostos não cumulativos, pelo qual o Estado se apropria do valor da isenção nas etapas subsequentes da circulação da mercadoria”, refere-se a qual
espécie? 

 a)  Crédito presumido. 
 b)  Remissão. 
 c)  Anistia. 
 d)  Acordo. 
 e)  Isenção.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254146

Questão 10: FUNDATEC - AFTM (Sto Augusto)/Pref Sto Augusto/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita está disciplinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF –
Lei Complementar nº 101/2000). A LRF relaciona os benefícios tributários que se caracterizam como Renúncia de Receita. Entre eles NÃO consta: 

 a)  Anistia. 
 b)  Crédito Presumido. 
 c)  Isenção em Caráter Geral. 
 d)  Remissão. 
 e)  Subsídio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1282218

Questão 11: FUNDATEC - Cont (Pref Imbé)/Pref Imbé/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Conforme a Lei nº 101/2000, Responsabilidade na Gestão Fiscal, sobre a Receita Pública, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(    ) 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.

(    ) As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os
dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

(    ) O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.

(    ) As receitas previstas serão unificadas, pelo Poder Executivo, em metas semestrais de arrecadação, com especificação das medidas de combate à evasão e à
sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 a)  V – F – F – F. 
 b)  F – V – F – V. 
 c)  F – F – V – V. 
 d)  V – V – V – F.
 e)  V – V – V – V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1284870

Questão 12: Legalle - Cont (Mostardas)/Pref Mostardas/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Sobre a previsão da Receita Pública, de acordo com a Lei Complementar nº 101/00, sabe-se que o Poder Executivo, de cada ente, colocará à disposição exclusivamente
do Ministério Público (1ª parte), no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias (2ª parte), os estudos e as estimativas
das receitas para o exercício subsequente, _ inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo (3ª parte).
 
Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S):

 a)  A 1ª, a 2ª e a 3ª partes.
 b)  Somente a 1 ª e a 2ª partes.
 c)  Somente a 3ª parte.
 d)  Somente a 2ª e a 3ª partes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1353600

Questão 13: VUNESP - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Ciências Contábeis/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Trata-se de uma forma de renúncia de receita, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

 a)  manutenção de alíquotas. 
 b)  créditos ordinários. 
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 c)  receita de serviços. 
 d)  crédito presumido. 
 e)  receita financeira com juros abaixo da inflação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1364578

Questão 14: VUNESP - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Ciências Contábeis/2020
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A renúncia da receita, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal, compreende: 

 a)  estorno. 
 b)  dação. 
 c)  suspensão. 
 d)  desconto. 
 e)  crédito presumido.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1364606

Questão 15: FCC - APOG (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Considere que o Município, buscando maior eficiência na arrecadação de tributos, tenha decidido cancelar débitos tributários cujo valor se mostre inferior aos respectivos
custos de cobrança. De acordo com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, tal ação 

 a)  equipara-se a outros benefícios fiscais, como remissão ou anistia, sendo, portanto, condicionada à demonstração de redução de despesas na mesma proporção da
renúncia de receitas decorrente de tal ação. 

 b)  caracteriza renúncia de receita tributária e é expressamente vedada, ficando o ente que assim proceder impedido de receber transferências voluntárias da União. 
 c)  somente pode ser adotada se expressamente prevista no anexo de metas fiscais que integra a Lei Orçamentária Anual. 
 d)  embora não vedada, condiciona-se à adoção de medidas de compensação, com a demonstração de incremento na arrecadação de impostos da mesma natureza. 
 e)  não está condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos para renúncia de receitas, não obstante caracterize benefício fiscal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758743

Questão 16: CEBRASPE (CESPE) - JE TJBA/TJ BA/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
De acordo com a LRF, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá, entre outras condições,
estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário- financeiro no exercício em que deva se iniciar sua vigência e nos dois seguintes.

Para os efeitos dessa regra, são exemplos de renúncia de receita 

 a) o crédito presumido, a concessão de isenção em caráter geral e a modificação de base de cálculo, ainda que esta última não implique redução discriminada de
tributos. 

 b) a anistia, a remissão e a modificação de base de cálculo, ainda que não impliquem redução discriminada de tributos. 
 c) o crédito presumido, o subsídio e o aumento de alíquotas para a majoração discriminada de tributos. 
 d)  a remissão, a concessão de isenção em caráter geral e o crédito presumido. 
 e)  a anistia, a remissão e a concessão de isenção em caráter não geral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/766620

Questão 17: IBAM - CI (Pref Piracaia)/Pref Piracaia/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Indique, dentre as alternativas abaixo, aquela que contempla demonstrativo do relatório resumido da execução orçamentária - RREO que tem por finalidade demonstrar o
cumprimento da Regra de Ouro.

 a)  Da Execução das Despesas por Função/Subfunção.
 b)  Da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos.
 c)  Das Receitas e Despesas Previdenciárias.
 d)  Das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/769689

Questão 18: VUNESP - Adm Jud (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Segundo a legislação vigente no Brasil, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receitas deve atender ao
seguinte pressuposto:

 a)  deverá estar acompanhada de medidas de compensação, no período de cinco anos, por meio do aumento de receita decorrente necessariamente de ampliação da
base de cálculo.

 b)  deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos cinco seguintes e estar
acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita.

 c)  não poderá ocorrer com a finalidade de cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança e deverá estar acompanhada
de demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária.

 d)  quando dependa de medida de compensação, a renúncia de receitas vigorará sob condição resolutiva da entrada em vigor da medida em questão.
 e)  deverá estar acompanhada de demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará

as metas de resultados fiscais ou estar acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781651

Questão 19: VUNESP - Cont (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
De acordo com o art. 11 da LC nº 101/00, constitui(em) requisito(s) essencial(is) da responsabilidade na gestão fiscal: 

 a)  o controle econômico do fluxo financeiro da arrecadação e dos desembolsos, observando os princípios gerais da economia pública. 
 b)  a instituição de normas técnicas e legais, que considerarão os efeitos das alterações na legislação, relacionadas a arrecadação de receitas e dos desembolsos das

despesas do ente da Federação. 
 c)  a previsão e a destinação dos recursos da arrecadação, incluindo os créditos de competência dos estados e municípios. 
 d)  a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 
 e)  a fiscalização e o acompanhamento dos estágios da receita orçamentária, incluindo previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento e a destinação dos recursos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807242

Questão 20: VUNESP - CI (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Considerando a disciplina constante da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a renúncia de receitas, é correto afirmar que 

 a)  a renúncia não compreende isenções de caráter não geral, bem como outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, tendo em vista que
somente medidas de caráter geral têm o potencial de gerar perdas de arrecadação. 

 b)  deve o proponente da renúncia demonstrar que esta foi considerada na estimativa de receita na lei orçamentária, podendo, inclusive, afetar as metas de
resultados fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias, desde que demonstrada a plausibilidade de cumprimento daquelas durante a vigência do plano plurianual. 

 c)  o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança sempre implica em renúncia de receitas, tendo em vista que a soma
de vários créditos de pequeno valor tem o potencial de gerar grandes receitas. 

 d)  a renúncia deve estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, somente entrando em vigor após a implementação destas. 

 e)  a renúncia deverá estar acompanhada apenas da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e no ano seguinte,
tendo em vista que nos anos posteriores haverá a possibilidade de sua previsão na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807318

Questão 21: VUNESP - Adm (UFABC)/UFABC/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
São requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente
da Federação. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos

 a)  das alterações na legislação; da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante ao longo dos últimos três anos.
 b)  da transição de governos; do índice de variação do PIB e da inflação; do mercado externo e das tendências dos últimos cinco anos.
 c)  do aumento da capacidade de arrecadação; do combate à evasão de recursos; da variabilidade de concessões, das Leis de incentivo e da potencialidade de

crescimento econômico.
 d)  do índice de formalização econômica; da variação da inflação; da compra e da venda de estatais; da quantidade de parcerias público-privadas previstas para os

próximos cinco anos.
 e)  do comportamento dos gastos e arrecadação dos últimos três anos; da projeção de crescimento econômico e da fiscalização e das tendências do mercado

externo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/812667

Questão 22: VUNESP - ProcJu (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00) disciplina as hipóteses consideradas como renúncia de receita, exigindo que estejam acompanhadas de
estimativa do impacto orçamentário- financeiro e outras condições legais. Todavia, o administrador poderá, sem que seja considerada renúncia de receita, conceder o
seguinte benefício: 

 a)  anistia. 
 b)  remissão. 
 c)  isenção de caráter geral. 
 d)  subsídio. 
 e)  incentivo tributário diferenciado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/818225

Questão 23: VUNESP - ESL (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Em relação à renúncia da receita, é correto afirmar que 

 a)  a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita aplica-se ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

 b)  a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

 c)  a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário- financeiro no exercício anterior em que deva iniciar sua vigência e nos três seguintes. 
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 d)  a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deve atender ao disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal e deverá estar acompanhada de medidas de compensação, no período legalmente estabelecido, por meio da diminuição de receita, proveniente
da diminuição de alíquotas, redução da base de cálculo, majoração ou criação de tributo, taxa ou contribuição. 

 e)  a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita aplica-se às alterações das alíquotas do imposto
sobre produtos industrializados e do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826029

Questão 24: IBGP - Adv (CM Perdizes)/CM Perdizes/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), é CORRETO afirmar que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de: 

 a)  Portaria regulamentadora expedida por autoridade competente que explicite, objetivamente, o valor da receita objeto da renúncia. 
 b)  Exposição de motivos que justifique politicamente a finalidade da renúncia. 
 c)  Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. 
 d)  Estudo de impacto orçamentário-financeiro que comprove a necessidade da renúncia, como instrumento de política fiscal que atenda ao plano plurianual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/849784

Questão 25: VUNESP - Cont (TRANSERP)/TRANSERP/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
No art. 14 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) é tratado o tema da renúncia fiscal e as medidas que devem ser observadas pelos entes públicos, caso decidam pela
concessão. A renúncia de receita compreende 

 a)  a restituição do Imposto de Renda. 
 b)  as transferências intergovernamentais. 
 c)  o crédito presumido. 
 d)  as transferências da União para Estados e Municípios. 
 e)  a elevação de alíquota de fundos de participação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860636

Questão 26: Instituto AOCP - Cont (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
O Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – trata, especialmente, da renúncia de receita, estabelecendo medidas a serem observadas pelos entes públicos que
decidirem pela concessão de incentivo de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.
 
Segundo o parágrafo 1, desse mesmo artigo, NÃO compreende a renúncia 

 a)  a anistia. 
 b)  a majoração. 
 c)  a remissão. 
 d)  o subsídio. 
 e)  o crédito presumido.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/865243

Questão 27: FCC - TTIFM (Manaus)/Pref Manaus/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
De acordo com as normas constitucionais e legais que disciplinam a elaboração, encaminhamento, tramitação e aprovação da Lei Orçamentária Anual, as estimativas de
receitas constantes da proposta encaminhada pelo Poder Executivo ao Legislativo, 

 a)  não são passíveis de alteração no âmbito parlamentar, salvo para correção de erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 
 b)  podem ser alteradas por meio de emenda parlamentar, desde que nos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 c)  não podem contemplar valores provenientes da alienação de ativos, eis que incerto o efetivo ingresso no curso do exercício a que se refere. 
 d)  não podem extrapolar as estimativas previstas no Anexo de Metas Fiscais que compõe o Plano Plurianual – PPA do período em que se insere. 
 e)  não são vinculantes, salvo no que concerne ao montante destinado as emendas parlamentares impositivas, aprovado por quórum qualificado de três quintos dos

parlamentares.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/881766

Questão 28: FUNDEP - Adv (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
De acordo com o regime jurídico da receita pública disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa correta.

 a)  É requisito da responsabilidade na gestão fiscal a instituição todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
 b)  A Lei de Responsabilidade Fiscal veda a transferência voluntária de recursos para o ente federativo que não instituir todos os tributos de sua competência.
 c)  Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida por meio de sentença judicial transitada em julgado.
 d)  A concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita poderá estar acompanhada do impacto orçamentário-financeiro

no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos três seguintes.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/883171
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Questão 29: VUNESP - Enc (Pref Arujá)/Pref Arujá/Cadastro Imobiliário/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Considerando a disciplina constante da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, é possível afirmar
que 

 a)  é livre a concessão de benefício de natureza tributária, mesmo que decorra a renúncia de receita, desde que fundamentada na existência de potencial de futuro
crescimento de arrecadação em razão do aumento da atividade econômica. 

 b)  mesmo para o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança, faz-se necessária a previsão de medidas
compensatórias da queda de arrecadação. 

 c)  se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício decorrer de medidas de compensação, somente entrará em vigor quando estas forem
implementadas. 

 d)  a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar apenas acompanhada de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e no ano seguinte. 

 e)  se concessão de isenção for de caráter não geral, não se faz necessária a demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária ou estar acompanhada de medidas de compensação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914859

Questão 30: FUNDATEC - CI (Sta Cecília Sul)/Pref Sta Cecília Sul/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, sobre Receita Pública, analise as seguintes assertivas:

I.  Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal: a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação.

II.  As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos dois anos.

III.  O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente.

Quais estão corretas? 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/951305

Questão 31: FGV - FiSM (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Determinado Município pretende renovar a concessão de isenção do IPTU para aposentados que recebem até 3 salários mínimos, benefício concedido anualmente.

Neste caso, é necessário que 

 a)  demonstre o impacto orçamentário- financeiro no exercício fiscal. 
 b)  atenda ao disposto na Lei Orçamentária Anual. 
 c)  considere a renúncia para fins de fixação de metas orçamentárias. 
 d)  esteja acompanhada de medidas de compensação. 
 e)  nenhuma medida precisa ser tomada, por ser mera renovação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/971988

Questão 32: Unifil - Of Ad (CM Nov Itaco)/CM Novo Itacolomi/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Conforme disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Da Receita Pública, assinale a alternativa incorreta. 

 a)  O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas
memórias de cálculo. 

 b)  Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo será admitida indícios de erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 
 c)  As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do

crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois
seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

 d)  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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989539

Questão 33: VUNESP - Proc Jur (Ibaté)/Pref Ibaté/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A respeito das regras relacionadas à renúncia de receita, definidas na Lei Complementar nº 101/2000, assinale a alternativa correta. 
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 a)  A concessão de incentivo de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro. 
 b)  Anistia tributária não corresponde a uma renúncia, sendo assim não se submete à necessidade de demonstração de medidas de compensação na arrecadação. 
 c)  Na ampliação de um incentivo de natureza tributária em que decorra a necessidade de uma compensação, o benefício poderá ser aplicado de forma imediata. 
 d)  Na hipótese de concessão de um benefício que represente renúncia de receita, fica proibida a transferência voluntária entre o ente doador e o ente renunciante. 
 e)  A alteração de alíquotas do Imposto de Importação realizada por ato do Chefe do Poder Executivo deverá estar acompanhada de estimativa do impacto

orçamentário-financeiro.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1011796

Questão 34: Instituto AOCP - AC (IBGE)/IBGE/Ciências Contábeis/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A etapa de previsão da receita orçamentária constante na LOA (Lei Orçamentária Anual) implica planejar e estimar a arrecadação das receitas orçamentárias e deve 

 a)  observar as normas técnicas legais, considerando os efeitos das alterações na legislação. 
 b)  observar apenas os efeitos da variação do crescimento econômico. 
 c)  ser acompanhada de demonstrativo da evolução da receita dos últimos 4 anos, ou seja, do último PPA (Plano Plurianual). 
 d)  utilizar, nas autarquias, metodologia de projeção com o auxílio de modelos estatísticos e matemáticos. 
 e)  apresentar projeção para 4 anos seguintes àquele a que se refere, ou seja, um PPA, e a metodologia de cálculo e remissas utilizadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1011907

Questão 35: FCC - AFTM (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A disciplina de renúncia de receitas na Lei de Responsabilidade Fiscal diz respeito 

 a)  à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza não tributária. 
 b)  à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. 
 c)  à toda e qualquer receita, não exibindo delimitação. 
 d)  à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza licitatória. 
 e)  à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza contratual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016801

Questão 36: FCC - AFTM (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Suponha que o Município pretenda conceder benefício fiscal a determinado setor de prestação de serviços, com redução de alíquota de ISS. Ocorre que o impacto
orçamentário-financeiro decorrente de tal redução não é passível de absorção no montante estimado para renúncia de receitas constante da Lei Orçamentária Anual,
impactando as metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Diante de tal cenário, a concessão da referida isenção no exercício em curso afigura-se 

 a)  viável, desde que adotadas medidas de compensação dos impactos orçamentário-financeiros no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

 b)  inviável, eis que medidas dessa natureza estão sujeitas ao princípio da anualidade, somente podendo produzir efeitos no exercício subsequente àquele em que for
editada a lei que reduz a alíquota vigente. 

 c)  viável, desde que a redução de alíquota seja aprovada por lei específica e seus impactos orçamentário-financeiros no exercício em curso possam ser compensados
por aumento de arrecadação no exercício subsequente. 

 d)  viável, independentemente dos impactos orçamentário-financeiros, desde que comprovados os benefícios econômicos e/ou sociais da medida, que deve ser
aprovada por lei complementar. 

 e)  inviável, somente sendo admissíveis medidas de isenção ou anistia previamente autorizadas por lei federal, sendo vedada, ainda, redução de alíquotas sem
anuência do Estado no âmbito do Conselho Fazendário (Confaz).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016802

Questão 37: IBADE - Cont (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei de Responsabilidade Fiscal determina, sobre o montante previsto para as receitas de operações de crédito, que:

 a)  não poderá ser inferior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
 b)  não poderá ser superior ao das despesas com a Seguridade Social constantes do projeto de lei orçamentária.
 c)  não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
 d)  poderá ser inferior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
 e)  poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1035679

Questão 38: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
O estado de Rondônia procedeu ao cancelamento orçamentário de receita de pequena monta cujos custos de cobrança judicial superam o montante do débito.

Nessa situação hipotética, o TCE/RO, ao apreciar a regularidade desse ato à luz da LRF, deve concluir pela 

 a)  necessidade de prévia estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em vigor e nos dois seguintes. 
 b) necessidade de prévia medida de compensação suficiente para aumento da receita em valor superior ou igual ao renunciado. 
 c) necessidade de prévia demonstração de cumprimento das metas de resultados fiscais. 
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 d)  irregularidade da renúncia de receita caso não haja previsão em lei complementar estadual. 
 e) regularidade do ato, pois não se aplicam as exigências previstas para renúncia de receita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036773

Questão 39: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE-RO/Direito/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Assinale a opção que apresenta uma das condições para que o município institua renúncia fiscal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 a)  autorização do respectivo estado 
 b) demonstração de que a renúncia não afetará as metas da administração federal no plano plurianual 
 c) demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais previstas na LDO 
 d) compensação por meio do aumento de receita, por intermédio da venda de ativos 
 e) revogação de outras renúncias, em especial, de impostos e contribuições

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037665

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Contabilidade/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
À luz das normas legais pertinentes ao orçamento, julgue o próximo item.
 
Alterações da alíquota de impostos das quais resulte redução da receita pública submetem-se às regras de comprovação da neutralidade da medida no que se refere às
metas fiscais, independentemente da natureza do imposto.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044426

Questão 41: SELECON - Ass (Boa Vista)/Pref Boa Vista/Agente de Articulação/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
O Prefeito do Município X enviará projeto de lei a ser analisado pela Câmara Municipal, tendo como objeto o cancelamento de créditos tributários inscritos no setor da
dívida ativa municipal com valores inferiores a R$ 1.000,00 (um mil reais), sob a justificativa de que os custos do estoque total para recuperação dessa dívida, composta
por tais créditos, são inferiores aos respectivos custos de cobrança para a Municipalidade. Pelo exposto, à luz da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), o referido projeto de lei: 

 a)  deverá estar acompanhado de justificativa no sentido de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias do Município 

 b)  ao tratar de cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança, dispensará quaisquer medidas impostas pela lei de
responsabilidade fiscal no sentido de compensar eventual renúncia de receita 

 c)  deverá estar acompanhado de justificativa de medidas de compensação, tais como, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição de competência dessa Municipalidade, com o escopo de equilibrar as finanças públicas desse ente federativo 

 d)  deverá estar acompanhado de justificativa de medidas de compensação, tais como, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição de competência dessa Municipalidade, que resultem, necessariamente, na estimativa de duplicação da receita tributária municipal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1059213

Questão 42: OBJETIVA CONCURSOS - FFaz (Pref Candói)/Pref Candói/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Segundo a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
 
As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento
econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos              anos, da projeção para os             
 seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
 

 a)  três - dois
 b)  dois - três
 c)  quatro - três
 d)  três - quatro
 e)  dois - quatro

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074858

Questão 43: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Contábil/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Em seu Capítulo
III, a citada Lei dispõe sobre a Receita Pública. A esse respeito, leia as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F)
 

(  ) 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.
 
(  ) As previsões de receita precisam observar as normas técnicas e legais, considerar os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.
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(  ) As previsões de receita serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se
referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
 
(  ) O montante previsto para as receitas de operações de crédito deverão ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de Lei Orçamentária.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075192

Questão 44: EDUCA PB - AFTM (S Franc PB)/Pref S Francisco PB/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe sobre a previsão e arrecadação, analise os itens abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 

 a) 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. 

 b)  As previsões de receitas observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. 

 c) A reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 
 d) O montante previsto para as receitas de operações de crédito será superior as despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. 
 e) O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento

de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de
cálculo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1084783

Questão 45: Legalle - Ag Trib (Cax do Sul)/Pref Caxias do Sul/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma
das seguintes condições:
 

I. Declaração do ordenador da despesa de que a renúncia tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
 
Il. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma da lei, e de que não afetará as metas
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias.
 
III. Estar acompanhada de medidas de compensação, no período do exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

 
Está(ão) CORRETA(S):

 a)  Apenas ll e lll.
 b)  Apenas ll.
 c)  Apenas lll.
 d)  Apenas I e III.
 e)  Apenas l e Il.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1088518

Questão 46: FAUEL - Cont (Mandaguari)/Pref Mandaguari/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de:

 a)  Todas as receitas previstas no orçamento.
 b)  Todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
 c)  As receitas públicas de qualquer natureza.
 d)  Os tributos de competência das empresas públicas, mistas e privadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1108242

Questão 47: IBFC - Aud M (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/Controle Interno/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei Complementar nº 101/2.000, no Capítulo III, Seção II, aborda o assunto Renúncia de Receita. Assim, a concessão ou ampliação desse incentivo ou benefício de
natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita necessita atender algumas condições. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

 a)  Comprovação de que o poder público nunca precisou da referida receita e que conseguirá meios para substituir essa entrada de recursos nos cofres públicos
 b)  Demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, que não afetará as metas de resultados fiscais previstas na lei de

diretrizes orçamentárias e estar acompanhada de medidas de compensação por meio de aumento de receita
 c)  Comprovação de que as receitas orçamentárias superam as metas fiscais
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 d)  Demonstração de que as despesas orçamentárias serão 80% (oitenta por cento) menores do que as receitas orçamentárias e relatório comprobatório de que a
renúncia não afetará o orçamento fiscal do ano em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1112552

Questão 48: IBFC - Ana (EMDEC)/EMDEC/Contábil Jr/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
O art.14, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00) trata da renúncia de receita. Sobre os itens que compreende a renúncia, assinale a alternativa
correta. 

 a)  A remissão, o subsídio e o recolhimento compulsório 
 b)  A concessão de créditos, a redução de alíquota sobre o consumo e a tributação sobre a renda 
 c)  A anistia, o crédito presumido e o subsídio 
 d)  O recolhimento compulsório, a alteração da base de cálculo do imposto e a prescrição da dívida pública

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1119117

Questão 49: VUNESP - Cont (ESEF)/ESEF/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A renúncia de Receita, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá 

 a)  atender às metas fiscais constantes no plano plurianual e constituição federal. 
 b)  atender ao disposto em lei de diretrizes orçamentárias. 
 c)  estar acompanhada de estimativa de impacto de caixa no exercício final. 
 d)  estar acompanhada de medidas de compensação, como perdão de dívida ativa, por exemplo.
 e)  ser vedada para estados e para municípios a partir de 2020.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1121072

Questão 50: CETREDE - Cont (Juazeiro N)/Pref Juazeiro do N/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, analise as afirmativas a seguir.
 

I. Instituição, determinação e efetiva alteração dos tributos da competência constitucional do ente da Federação.
 
II. Disposição, elevação e efetiva cobrança de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
 
III. Instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

 
Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1136030

Questão 51: MetroCapital - Cont (Laranjal Pta)/Pref Laranjal Paul/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se como renúncia de receita:
 

 a)  o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao respectivo custo de cobrança.
 

 b)  o crédito presumido.
 

 c)  o crédito superado. 
 d)  a concessão de isenção em caráter geral. 
 e)  a concessão de imunidade. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1142722

Questão 52: MetroCapital - Cont (Pref Conchas)/Pref Conchas/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se como renúncia de receita:

 a) o crédito presumido.
 b) a concessão de isenção em caráter geral.
 c) a supressão automática.
 d) a concessão de imunidade.
 e) o cancelamento do débito cujo montante seja inferior ao respectivo custo de cobrança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150690
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Questão 53: CESGRANRIO - Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Um servidor defende, no âmbito das receitas que compõem o orçamento, a necessidade de renúncia de receita para gerar desenvolvimento em determinada região.
 
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a renúncia pode compreender crédito

 a)  presumido
 b)  especial
 c)  majorado
 d)  provisório
 e)  extensivo

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1175765

Questão 54: QUADRIX - Cont (CRO GO)/CRO GO/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A respeito da gestão dos recursos públicos, julgue o item.
 
Para que determinada concessão de benefício de natureza tributária seja considerada como válida do ponto de vista de gestão fiscal responsável, é suficiente que o
gestor responsável pela concessão demonstre que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas de resultados
fiscais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1197204

Questão 55: Machado de Assis - Tec (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/Contabilidade/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Observe os itens a seguir relacionados à receita pública.
 

I. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.
 
II. 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.
 
III. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os
dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

 
É CORRETO o que se afirma em:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207935

Questão 56: VUNESP - Cont (CM SM Arcanjo)/CM SM Arcanjo/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa correta em relação às condições e procedimentos para a renúncia de receitas.

 a)  deve atender ao disposto no plano plurianual e deve ser acompanhado de demonstrativo comprovando que afetará as metas fiscais previstas na lei de diretrizes
orçamentárias.

 b)  deve atender ao disposto na lei orçamentária e deve ser acompanhado de medidas de compensação que afetarão as alíquotas dos tributos federais, estaduais e
municipais.

 c)  deve atender ao disposto no plano plurianual, e a concessão deve ser de caráter geral a todos os beneficiários com tratamento diferenciado.
 d)  deve estar acompanhada, pelo menos, de medidas de compensação por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
 e)  deve ser acompanhada da garantia de que os resultados das metas fiscais e orçamentário do exercício serão superavitários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1255610

Questão 57: OBJETIVA CONCURSOS - Tes (S Martinho S)/Pref S Martinho da S/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Sobre a Previsão e Arrecadação, no que se refere à Receita Pública, de acordo com a Lei da Responsabilidade Fiscal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:

O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do                    , no mínimo            dias antes do prazo final para encaminhamento de suas
propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de
cálculo.
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 a)  Ministério Público - 30 
 b)  Tribunal de Contas - 45 
 c)  Ministério Público - 45 
 d)  Tribunal de Contas - 30

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1270405

Questão 58: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Pref Portão)/Pref Portão/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Quanto às Receitas Públicas, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 

(   ) 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.
 
(   ) O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de Lei Orçamentária.
 
(   ) Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1305837

Questão 59: ITAME - Cont (CM Caldazinha)/CM Caldazinha/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal:

 a)  A contabilização e os pagamentos das despesas realizadas pelo Município.
 b)  A instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência do Município.
 c)  A elaboração do PPA, LDO e LOA
 d)  estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor a despesa e nos dois subsequentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1328832

Questão 60: KLC - CI (Pref CV)/Pref CV/2019
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
É a espécie mais usual de renúncia de receita e define-se como a dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário devido. Neste caso, o montante da renúncia será
considerado no momento da elaboração da Lei Orçamentária Anual, ou seja, a estimativa da receita orçamentária já contempla a renúncia e, portanto, não há registro
orçamentário ou patrimonial.

 a)  Isenção.
 b)  Remissão.
 c)  Anistia.
 d)  Crédito Presumido.
 e)  Subsídio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1378523

Questão 61: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Sobre as receitas públicas, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  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.

 b)  A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deve estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, deve atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de pelo
menos uma de duas condições previstas em lei.

 c)  É possível a realização de transferências voluntárias da receita, obtida por meio de impostos de sua competência tributária ativa, do estado para o município,
ainda que não se tenha instituído, pelo transferente, todos os tributos de sua competência tributária ativa.

 d)  A renúncia de receita compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

 e)  Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578045

Questão 62: CEBRASPE (CESPE) - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Texto 2A8AAA

A equipe econômica está preocupada com os riscos de descumprimento da chamada “regra de ouro” das finanças públicas — artigo 167 da Constituição Federal (CF) —,
que proíbe o governo de emitir dívida em valor superior às despesas de capital.



22/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658127/imprimir 14/27

Fabio Graner e Murillo Camarotto. Governo vê risco à “regra de ouro” fiscal. In: Folha de S.Paulo, 21/8/2017 (com adaptações).
 
Ainda com referência ao texto 2A8AAA, julgue os itens a seguir, com base nas disposições da CF.

I Devido à previsão constitucional da “regra de ouro”, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não cuida de operações de crédito dos entes da Federação.

II Operações de créditos acima do limite imposto pelas despesas de capital podem ser realizadas desde que autorizadas mediante créditos suplementares ou
especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

III Os déficits primários do governo federal interferem no cumprimento da “regra de ouro”.

IV A despeito da importância da “regra de ouro” para as finanças públicas, seu descumprimento não tem consequências legais.

Estão certos apenas os itens 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/594750

Questão 63: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Julgue o item que se segue, relativo às receitas e despesas públicas.
 
É vedado ao Poder Executivo, para efeito de projeção das receitas orçamentárias, aplicar índices de reajustes de preços sobre as séries históricas de arrecadação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/595238

Questão 64: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 1/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A respeito do ciclo orçamentário e das normas legais de orçamento, julgue o item seguinte.
 
Os atos de ampliação de benefício tributário somente podem entrar em vigor depois que forem implementadas medidas de compensação, que devem ser constituídas de
aumento da receita orçamentária em montante equivalente ao benefício.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616128

Questão 65: VUNESP - Proc Aut (PAULIPREV)/PAULIPREV/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Para a preservação do equilíbrio financeiro e orçamentário dos entes públicos no Brasil, é essencial o adequado exercício da competência tributária, evitando-se a
concessão ou ampliação arbitrária de incentivo ou benefício de natureza tributária.
 
A esse respeito, é correto afirmar que a legislação brasileira prevê que 

 a)  a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos quatro exercícios seguintes. 

 b)  a renúncia de receitas compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido e concessão de isenção em caráter não geral, não alcançando a mera alteração
de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições. 

 c)  a renúncia de receitas compreende igualmente o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança, sendo necessária a
adoção de medidas compensatórias previamente à sua efetivação.

 d)  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, sendo facultada a realização de transferências voluntárias para o ente que não cumpra plenamente com esses requisitos. 

 e)  se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária decorrer da implementação de medidas de compensação, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, o benefício só entrará em vigor
quando implementadas essas medidas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618371

Questão 66: VUNESP - Cont (PAULIPREV)/PAULIPREV/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal 

 a)  a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 
 b)  as auditorias de gestão realizadas pelos Tribunais de Contas de cada ente da Federação. 
 c)  os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. 
 d)  as estimativas de receita por parte do Poder Legislativo, que só serão admitidas se aprovadas pelo executivo e transitadas pelo senado. 
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 e)  a constituição, o registro e o recolhimento de tributos e despesas de competência de cada órgão público de administração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618866

Questão 67: CONSULPLAN - Cons Leg (CM BH)/CM BH/Administração Pública, Orçamento e Finanças/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Considerando os parâmetros estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  Feitas as previsões das receitas públicas, o Poder Legislativo poderá fazer reestimativas, se assim achar conveniente e necessário, desde que o montante
estimado para as receitas de operações de crédito não seja superior ao montante fixado para as despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. 

 b)  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, sendo vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observar os requisitos essenciais no que se refere aos
impostos.

 c)  O Poder Executivo de cada ente da federação colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.

 d)  As previsões de receita pública observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois
seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/622851

Questão 68: VUNESP - Tec (CM Indaiatuba)/CM Indaiatuba/Contabilidade/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
No que tange à previsão e à arrecadação da Receita Pública, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, art. 12, o demonstrativo que acompanhará as previsões de
receita incluirá a evolução das receitas 

 a)  dos últimos três anos. 
 b)  dos últimos quatro anos. 
 c)  dos últimos cinco anos. 
 d)  da última gestão. 
 e)  da gestão atual comparada com a gestão imediatamente anterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625155

Questão 69: FUNRIO - Ana Leg (CM SJM)/CM SJM/Contador Legislativo/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A respeito da previsão e da arrecadação das receitas orçamentárias, a Lei Complementar nº 101/00 estabelece as condições a seguir, EXCETO:

 a)  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.

 b)  a re-estimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
 c)  o montante previsto para as receitas de operações de crédito poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
 d)  as receitas previstas deverão ser acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se

referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
 e)  as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do

crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/629358

Questão 70: FGV - AMCI (CGM Niterói)/Pref Niterói/Controladoria/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada do demonstrativo 

 a)  de que a renúncia foi avaliada na despesa. 
 b)  de impacto orçamentário financeiro. 
 c)  de compensação de redução de despesa. 
 d)  de impacto social da concessão do benefício. 
 e)  sobre a alteração das metas fiscais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/632583

Questão 71: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físico/Engenharia Civil/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, 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. O Poder Executivo de cada ente da Federação colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério
Público os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
 
O número mínimo de dias, antes do prazo final, para o encaminhamento de suas propostas orçamentárias é 

 a)  10. 
 b)  30. 
 c)  15. 
 d)  45. 
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 e)  60.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/640671

Questão 72: CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Administração/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item subsecutivo.
 
O município que deixar de arrecadar parcela do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana ficará proibido de receber transferências voluntárias da União.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/646313

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - JE TJCE/TJ CE/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
O governador de determinado estado da Federação pretende conceder isenção tributária de caráter não geral por meio de projeto de lei. A proposta de legislação contém
a demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária do respectivo estado, na forma da lei de diretrizes orçamentárias.
 
Nessa situação hipotética, considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal e os demais requisitos legais tenham sido observados no projeto governamental, uma das
medidas exigíveis é que o projeto

 a) contenha declaração do ordenador da despesa de que a isenção tem adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com o plano plurianual.
 b) esteja necessariamente acompanhado de medidas de compensação referentes somente ao exercício em que deva se iniciar a sua vigência.
 c) demonstre que a isenção não afetará as metas de resultado fiscal previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias.
 d) comprove que a isenção não implicará tratamento tributário diferenciado.
 e) mostre que a queda de arrecadação será compensada com o aumento permanente da receita ou com a redução contínua da despesa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656028

Questão 74: FCC - Ana Prev (SEGEP MA)/SEGEP MA/Atuarial e Contábil/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A previsão da receita orçamentária é feita pelo Poder Executivo, cabendo a reestimativa pelo Poder Legislativo somente no caso de relação com 

 a)  as despesas a ele atribuídas. 
 b)  erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 
 c)  invocação do princípio da autonomia dos Poderes. 
 d)  as despesas com precatórios. 
 e)  as despesas constitucionais obrigatórias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656037

Questão 75: FCC - Tec Prev (SEGEP MA)/SEGEP MA/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Atenção: Para responder à questão, considere a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
NÃO se considera renúncia de receita 

 a)  a isenção irrestrita. 
 b)  o subsídio. 
 c)  a anistia. 
 d)  o crédito presumido. 
 e)  a remissão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656892

Questão 76: CS UFG - Ana (APARECIDAPREV)/APARECIDAPREV/Financeiro/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Constituem-se em requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal: 

 a)  concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. 
 b)  estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 
 c)  declaração do ordenador da despesa de que o aumento nesta tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual. 
 d)  instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/657230

Questão 77: VUNESP - CI (CM Campo Limpo)/CM Campo Limpo Pta/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que 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. Na hipótese, portanto, de um Município não observar esse mandamento legal no que se refere aos
impostos, a Lei dispõe que
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 a)  terá vedada a realização de transferências voluntárias.
 b)  deverá recolher à União multa equivalente a duas vezes o valor da diferença não arrecadada.
 c)  deve fazer reestimativa de receita, ficando obrigado a alterar a estimativa para o próximo exercício na mesma proporção.
 d)  poderá tomar emprestado da União o valor equivalente, limitado a um empréstimo a cada cinco anos.
 e)  deverá compensar o valor não arrecadado com aumento da receita em outros tributos no exercício seguinte.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667974

Questão 78: NC-UFPR - Ana Prev (FOZPREV)/FOZPREV/Ciências Contábeis/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Sobre as espécies de renúncia de receita, assinale a alternativa correta. 

 a) A isenção é a espécie mais usual de renúncia e define-se como a dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário devido. 
 b) A anistia é o perdão da dívida, que se dá em determinadas circunstâncias previstas na lei, tais como valor diminuto da dívida, situação difícil que impossibilita o

sujeito passivo solver o débito. 
 c) A remissão é o perdão da multa, que visa excluir o crédito tributário na parte relativa à multa aplicada pelo sujeito ativo ao sujeito passivo, por infrações cometidas

por este anteriormente à vigência da lei que a concedeu. 
 d) A concessão de isenção em caráter não geral é um tipo de anistia. 
 e) Renúncia devedora é aquela que representa o montante do imposto cobrado na operação anterior e objetiva neutralizar o efeito de recuperação dos impostos não

cumulativos, pelo qual o Estado se apropria do valor da isenção nas etapas subsequentes da circulação da mercadoria.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/671001

Questão 79: FUNRIO - Proc (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Com relação ao tema Receita Pública, assinale a alternativa CORRETA. 

 a)  A Lei de Responsabilidade Fiscal veda a concessão de qualquer tipo de benefício fiscal do qual resulte em renúncia de receita, somente sendo possível a
concessão para os casos de desenvolvimento de determinada região do ente tributante. 

 b)  Qualquer ingresso de valores para os cofres da Administração Pública Estadual pode ser considerado Receita Pública pelos termos da Lei de Responsabilidade
Fiscal. 

 c)  Os tributos são classificados como receita originária. 
 d)  A Receita Corrente Líquida deverá ser adotada para se identificar o percentual de comprometimento do orçamento público com o gasto com pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/671099

Questão 80: FUNRIO - Ass Tec Leg (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Quanto ao tema receitas públicas, assinale a alternativa CORRETA. 

 a) Cons t i tuem r equi s i tos e s s enc i a i s da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

 b) A concessão de crédito presumido por não representar renúncia de receita está dispensada do cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. 

 c) As transferências voluntárias da receita serão suspensas sempre que um ente da federação deixe de instituir algumas das espécies
tributárias que estejam em sua competência constitucional. 

 d) A Receita Corrente Líquida deve ser considerada sempre que houver um projeto de lei que pretenda instituir alguma das formas de renúncia 
de receita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672708

Questão 81: FUNRIO - Cont (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
O Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) fala da renúncia da Receita, estabelecendo medidas a serem observadas pelos entes públicos que decidirem pela
concessão.

Fazem parte da renúncia de receitas 

 a) a anistia, o crédito presumido e o subsídio. 
 b) a concessão de créditos, a redução de alíquota sobre o consumo e a tributação sobre a renda. 
 c) o recolhimento compulsório, a alteração da base de cálculo do imposto e a prescrição da dívida pública. 
 d) a remissão, o subsídio e o recolhimento compulsório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672736

Questão 82: FCC - Proc (PGE AP)/PGE AP/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Embora a Carta Maior tenha incumbido ao próprio ente a discricionariedade de subsidiar, isentar, anistiar ou remir seus tributos, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
opõe obstáculos à submissão de um Projeto de Lei com essa finalidade. Segundo a LRF, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deve

I. estar acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência.

II. estar acompanhado de estimativa do impacto orçamentário- financeiro nos dois exercícios seguintes ao que deva iniciar sua vigência.
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III. atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

IV. atender a pelo menos uma das condições a seguir: ou demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual (LOA),
não afetando as metas fiscais; ou anunciar as medidas para a compensação, consistentes em elevação de alíquotas, ampliação de bases de cálculo ou criação de
tributos.

Está correto o que se afirma em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/677605

Questão 83: VUNESP - An OP (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
É forma de renúncia de receita, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

 a) créditos ordinários. 
 b) alterações de alíquotas. 
 c) receita de serviços. 
 d) crédito presumido. 
 e) receita financeira com juros abaixo da inflação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679363

Questão 84: VUNESP - Proc (CM Itaquactba)/CM Itaquaquecetuba/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A renúncia de receita resulta em concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, e compreende:

 a)  remissão, subsídio, crédito presumido e concessão de isenção em caráter não geral.
 b)  anistia, subsídio, crédito presumido e concessão de isenção em caráter geral.
 c)  anistia, remissão, fundos especiais e crédito presumido.
 d)  anistia, remissão, parcelamento e concessão de isenção em caráter geral.
 e)  anistia, remissão, fundos especiais, crédito presumido e concessão de isenção em caráter não geral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679782

Questão 85: VUNESP - AJ (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
De acordo com a Lei Complementar no 101/00, caracteriza renúncia de receita:

 a) o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao custo de sua cobrança.
 b) a diminuição da alíquota do imposto sobre produtos industrializados.
 c) a concessão de isenção em caráter geral.
 d) a concessão de subsídio.
 e) o parcelamento do crédito tributário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/690394

Questão 86: VUNESP - Cont (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei da Responsabilidade Fiscal, em seu art. 14, estabelece determinados critérios para que o Estado federado tome medidas que impliquem renúncia de receita.
Constitui renúncia de receita, nos termos do citado artigo,

 a) permissão de crédito para impostos não cumulativos.
 b) redução da alíquota de imposto de importação.
 c) redução da alíquota de imposto sobre produtos industrializados.
 d) redução da alíquota do imposto sobre operações financeiras.
 e) concessão de isenção em caráter não geral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691162

Questão 87: IBADE - Cont (CM Cacoal)/CM Cacoal/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A renúncia de receitas, fator de preocupação dos legisladores, recebeu atenção especial da Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que criou regras específicas
para esse evento. Dentre as diversas possibilidades de renúncia de receita, tem-se a Remissão, que se constitui:

 a)  em aspectos do imposto de renda, como: limite de isenção, desconto padrão e etc.
 b)  perdão de dívida, em que o custo de cobrança é maior que dívida.
 c)  na exclusão do crédito tributário da parte relativa à multa devida.
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 d)  na dispensa legal, pelo Estado, do crédito tributário devido.
 e)  em uma dedução do tributo devido, na forma de crédito de tributo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/692124

Questão 88: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (CM Cax do Sul)/CM Caxias do Sul/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Sobre a renúncia da receita, analisar os itens abaixo:

I. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

II. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário- financeiro no exercício seguinte em que iniciar sua vigência.

III. O disposto no artigo que se refere à Lei da Responsabilidade Fiscal sobre a renuncia da receita não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Está(ão) CORRETO(S): 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693996

Questão 89: IBGP - AP (Pref Sarzedo)/Pref Sarzedo/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
O analista de previdência, deve ficar atento as previsões de receita, observar as normas técnicas e legais, considerar os efeitos das alterações na legislação, da variação
do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante que serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos,
da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

Considerando o excerto da Lei Complementar nº 101/2000, analise as afirmativas a seguir:

I. Reestimativa de receita por parte do poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
 
II. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
 
III. O poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.

Corroboram com o trecho do artigo e estão CORRETAS as afirmativas. 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/703604

Questão 90: FAEPESUL - Insp P (Pref Sangão)/Pref Sangão/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Sobre a receita pública, da previsão e arrecadação abordada na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assinale a alternativa incorreta.

 a) As previsões de receita observação as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

 b) O montante previsto para as receitas de operações de crédito poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
 c) Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
 d) O Poder Executivo de cada entre colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para

encaminhamento de suas propostas orçamentárias.
 e) 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
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706756

Questão 91: FAEPESUL - Insp P (Pref Sangão)/Pref Sangão/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Em relação da Renúncia de Receita que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa incorreta.

 a) A renúncia compreende alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros
beneficios que correspondam a tratamento diferenciado.

 b) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário- financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes.
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 c) Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária.
 d) A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em cárater não geral.
 e) Da Renúncia de Receita se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706760

Questão 92: FGV - Ana Gest (COMPESA)/COMPESA/Administrador/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina a realização de um planejamento detalhado da renúncia de receitas, visando identificar as consequências da perda da
arrecadação e a forma como será compensada.

Assinale a opção que mostra exemplos de renúncia de receita. 

 a) anistia, redução da base de cálculo e financiamento. 
 b) isenção, crédito bancário e subsídio. 
 c) remissão, aumento de alíquota e anistia. 
 d) financiamento, crédito bancário e remissão. 
 e) subsídio, remissão e crédito presumido.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/708235

Questão 93: VUNESP - AnCo (Pref Registro)/Pref Registro/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
No que tange à receita pública, especificamente da previsão e arrecadação, em consonância com a Lei Complementar nº 101/2000, assinale a alternativa correta. 

 a)  É permitida a realização de transferências voluntárias para qualquer ente da federação, desde que tenham sido incluídas, no que se refere a impostos, taxas e
emolumentos, nas fases de arrecadação do orçamento anual. 

 b)  As previsões de receita observarão as normas legais da variação do índice da taxa de remuneração, no caso SELIC, do crescimento econômico ou de qualquer
outro fator material e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos cinco anos. 

 c)  O Poder Legislativo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, no mínimo
noventa dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias. 

 d)  Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação. 

 e)  O montante previsto para as receitas de operações imobiliárias não poderá ser superior ao das despesas correntes constantes do projeto de lei orçamentária.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/711173

Questão 94: VUNESP - Ag Tes (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
No tocante à renúncia de receita pública, a Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que

 a)  é decisão a ser tomada pelo administrador, por seu livre convencimento, quando beneficiar todos os contribuintes de forma igualitária.
 b)  deve estar acompanhada de medidas de compensação, vedada a majoração de alíquotas tributárias para essa finalidade.
 c)  a anistia, a remissão, o subsídio e o crédito presumido estão excluídos das hipóteses legais consideradas como renúncia de receita.
 d)  a concessão de incentivo de natureza tributária que implique em renúncia de receita pode ser compensada com a criação de outro tributo, atendidas as

exigências legais.
 e)  a ampliação de benefício a contribuinte, mesmo que não implique em renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/714407

Questão 95: FUNDATEC - APOG (SEPOG RS)/SEPOG RS/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
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. Isto é o que institui a Lei de Responsabilidade Fiscal a respeito da previsão e arrecadação da receita, estabelecendo, ainda:
 

I. Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado déficit orçamentário.
 
II. As previsões de receita serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos cinco anos.
 
III. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

 
Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719448

Questão 96: FUNDATEC - APOG (SEPOG RS)/SEPOG RS/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) instituiu uma importante regra relacionada com o endividamento público a ser observada quando da elaboração do projeto de lei
orçamentária. O parâmetro dessa regra é o montante das despesas de capital previsto no referido projeto de lei de orçamento. Segundo a LRF, o montante previsto para
as operações de crédito NÃO poderá ser:

 a)  Igual à metade do montante das despesas de capital.
 b)  Inferior à metade do montante das despesas de capital.
 c)  Inferior ao montante das despesas de capital.
 d)  Superior a 50% do montante das despesas de capital.
 e)  Superior ao montante das despesas de capital.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719475

Questão 97: FCC - AT (SP Parcerias)/SP Parcerias/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Considere que o Município pretenda instituir um programa de parcelamento de débitos tributários, com redução do principal e desconto de multa e juros (parcelamento
incentivado). Adicionalmente, com vistas a aumentar a eficiência da cobrança da dívida ativa, autorizou o cancelamento de débitos com valores inferiores aos respectivos
custos de cobrança. De acordo com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal,

 a)  apenas o cancelamento de débitos, nos moldes descritos, configura renúncia de receita, condicionada sua implementação à adoção de medidas compensatórias
de ampliação de receita no mesmo montante.

 b)  apenas o parcelamento incentivado, nos moldes descritos, configura renúncia de receita, devendo, entre outros requisitos, haver a comprovação de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

 c)  ambas as medidas configuram renúncia de receitas, condicionadas à comprovação de que haverá aumento de arrecadação na mesma proporção dos benefícios
concedidos.

 d)  as medidas descritas não configuram renúncia fiscal, a qual só alcança redução de alíquotas de impostos ou da base de cálculo de tributos, sujeitando-se à
previsão dos impactos na Lei Orçamentária Anual.

 e)  ambas as medidas dependem de previsão no Anexo de Riscos Fiscais que integra a Lei Orçamentária Anual, eis que podem ensejar frustração da previsão de
receita corrente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/725145

Questão 98: UFMT - Ana PS (Pref VG)/Pref VG (MT)/Auditor de Controle Interno/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Nos termos da Lei Complementar n.º 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, NÃO é enquadrada como renúncia de receita: 

 a) Isenção em caráter não geral. 
 b)  Remissão tributária. 
 c) Anistia. 
 d) Subvenção econômica ou social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/754364

Questão 99: CEPS UFPA - Cont (UFPA)/UFPA/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei Complementar 101/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu capítulo III, seção I, faz referência à previsão e à arrecadação da receita
pública. De acordo com a citada Lei, é incorreto afirmar:

 a)  As previsões de receita serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se
referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

 b)  Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
 c)  O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para

encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas
memórias de cálculo.

 d)  As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

 e)  O montante previsto para as receitas de operações de crédito, se justificado, poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei
orçamentária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758579

Questão 100: QUADRIX - Ass (CODHAB)/CODHAB/Agente Administrativo/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Com relação à administração geral e pública, julgue o item.
 
Proposta que implique em renúncia de receita tributária deverá especificar o seu montante no orçamento do Poder Executivo distrital, no exercício sob análise.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759211

Questão 101: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Administração/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Quanto às normas legais relativas à Administração Pública, julgue o próximo item.
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Se determinado gestor pretender conceder determinado benefício tributário, só poderá fazê‐lo se comprovar, simultaneamente, que a medida foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária e está acompanhada das devidas medidas de compensação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/760907

Questão 102: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Administrador de Empresas/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) trata, no seu artigo 14, da concessão de benefícios tributários. Diante disso, assinale
a alternativa correta.

 a)  A concessão ou ampliação de benefício tributário, se houver renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
apenas no exercício em que iniciar sua vigência.

 b)  A concessão ou ampliação de benefício tributário deve necessariamente ser acompanhada por demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

 c)  A concessão ou ampliação de benefício tributário deve necessariamente ser acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita.
 d)  O disposto no artigo não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
 e)  O benefício só poderá entrar em vigor quando implementadas as medidas de compensação por meio do aumento de receita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/764115

Questão 103: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Ciências Econômicas/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
De acordo com o art. 14 da LRF, entende-se como parte da renúncia de receita

 a)  a anistia, subsídio, elevação de alíquota e isenção de contribuições sindicais.
 b)  a sonegação, elisão e evasão fiscal.
 c)  a anistia, remissão, subsídio e elevação de alíquotas.
 d)  a anistia, remissão, subsídio, crédito presumido e concessão de isenção em caráter não geral.
 e)  a redução de impostos indiretos e elevação de impostos diretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/764380

Questão 104: COSEAC UFF - Tec Co (Pref Maricá)/Pref Maricá/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
O art. 14 da LRF trata especialmente da renúncia de receita, estabelecendo medidas a serem observadas pelos entes públicos que decidirem pela concessão ou ampliação
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. A espécie mais usual de renúncia que se define como a dispensa legal, pelo Estado,
do débito tributário devido tem a seguinte denominação: 

 a)  crédito presumido. 
 b)  isenção. 
 c)  anulação. 
 d)  remissão. 
 e)  anistia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/776897

Questão 105: COSEAC UFF - Aud (Pref Maricá)/Pref Maricá/Controle Interno/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de: 

 a)  declaração do ordenador da despesa de que a renúncia tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual. 
 b)  demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de despesa da Lei Orçamentária Anual. 
 c)  demonstrativo das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 
 d)  comprovação, por parte do beneficiário, de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos. 
 e)  demonstrativo do impacto orçamentário -financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/778015

Questão 106: Instituto AOCP - Ass (UNIR)/UNIR/Administração/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
No Brasil, a Lei Complementar nº 101/2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Em
relação à responsabilidade fiscal, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.
 
Segundo as regras de previsão e de arrecadação, as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da
variação do índice de preços ao consumidor, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução
nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas, bem como, a reconsideração de
receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/787574
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Questão 107: VUNESP - Ana (Pref SP)/Pref SP/Planejamento e Desenvolvimento Organizacional/Ciências Contábeis/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Das diferentes espécies da renúncia de receita, existe aquela que se define como dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário devido. Trata-se da espécie 

 a)  do crédito presumido. 
 b)  da remissão. 
 c)  da anistia. 
 d)  do perdão da dívida. 
 e)  da isenção.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/804102

Questão 108: IBADE - Ana (CM Vilhena)/CM Vilhena/Controladoria/Contabilidade/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
O Art. 14 da LRF trata especialmente da renúncia de receita, estabelecendo medidas a serem observadas pelos entes públicos que decidirem pela concessão ou
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. O perdão da multa, que visa excluir o crédito tributário na parte relativa à
multa aplicada pelo sujeito ativo ao sujeito passivo, por infrações cometidas por este anteriormente à vigência da lei que a concedeu, constitui uma espécie de renúncia
de receita que tem a seguinte denominação:

 a)  anulação.
 b)  isenção.
 c)  crédito presumido.
 d)  anistia.
 e)  remissão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828421

Questão 109: ADM&TEC - Ana CI (CM B Monte)/CM Belo Monte/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Leia as afirmativas a seguir:

I. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá, entre outros aspectos,
estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

II. As Autarquias são entidades que não possuem receitas próprias.

III. O orçamento base zero impossibilita o planejamento orçamentário para o próximo exercício.

Marque a alternativa CORRETA: 

 a)  Nenhuma afirmativa está correta. 
 b)  Está correta a afirmativa I, apenas. 
 c)  Está correta a afirmativa II, apenas. 
 d)  Está correta a afirmativa III, apenas. 
 e)  Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844837

Questão 110: Instituto Excelência - CI (SL Paraitinga)/Pref SL Paraitinga/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
De acordo com a Lei Complementar 101/2000 Capitulo III da receita pública assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  É permitida a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.
 b)  As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do

crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois
seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

 c)  Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento
de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de
cálculo.

 d)  No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em
separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da
evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864097

Questão 111: IBGP - Fisc Tri (Sta Luzia)/Pref Santa Luzia/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
São espécies de renúncia de receitas, EXCETO:

 a)  Remissão.
 b)  Crédito presumido.
 c)  Anistia.
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 d)  Parcelamento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874421

Questão 112: FAU UNICENTRO - Cont (CPS)/CPS/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Na proposta orçamentária, a previsão da receita terá como base:

 a) A receita prevista nos últimos dois anos.
 b) A receita prevista nos últimos três anos.
 c) A receita prevista nos últimos quatros anos.
 d) A receita arrecadada nos últimos dois anos.
 e) A receita arrecada nos últimos três anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/897812

Questão 113: CPPS - Cont (UNESPAR)/UNESPAR/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei 101/00 Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que em relação a Renúncia de Receita: 

 a)  Não é permitido em qualquer hipótese a renúncia de Receita, sob a pena de o gestor ser acusado de improbidade administrativa. 
 b)  Somente será permitido o benefício da Renúncia de Receita de IPTU já lançado em dívida ativa. 
 c)  A concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto

orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e, nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma
das seguintes condições. 

 d)  Somente será permitida a renúncia para o exercício corrente.
 e)  A renúncia será permitida quando devidamente acompanhada de parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/935786

Questão 114: VUNESP - AssJur (CM N Odessa)/CM Nova Odessa/I/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, caracteriza renúncia de receita: 

 a)  o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao custo de sua cobrança. 
 b)  a diminuição da alíquota do imposto sobre produtos industrializados. 
 c)  a concessão de isenção em caráter geral. 
 d)  a concessão de subsídio. 
 e)  o parcelamento do crédito tributário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995198

Questão 115: VUNESP - Cont (CM N Odessa)/CM Nova Odessa/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei da Responsabilidade Fiscal, em seu art. 14, estabelece determinados critérios para que o Estado federado tome medidas que impliquem renúncia de receita.
Constitui renúncia de receita, nos termos do citado artigo, 

 a)  permissão de crédito para impostos não cumulativos. 
 b)  redução da alíquota de imposto de importação. 
 c)  redução da alíquota de imposto sobre produtos industrializados. 
 d)  redução da alíquota do imposto sobre operações financeiras.
 e)  concessão de isenção em caráter não geral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995713

Questão 116: FUNDATEC - Cont (Pref Sta Rosa)/Pref Santa Rosa/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece, em seu art. 14, parágrafo 1º, que a renúncia da receita compreenderá: 

 a)  Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção não geral, diminuição da alíquota ou de base de cálculo, que impliquem diminuição da receita tributária,
quando houver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária e demonstração de que o benefício não afetará as metas previstas. 

 b)  Perdão, confissão, ordália, invocação, atestação, redito presumido, concessão em caráter geral, alteração da alíquota ou modificação de base de cálculo que
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

 c)  Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão em caráter não geral, alteração da alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

 d)  Remissão, subsídio, crédito real, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique aumento de
tributos e contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

 e)  Lei específica determinando o acompanhamento de medidas de compensação, por meio de aumento de despesas, proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo ou criação de nova contribuição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1023750

Questão 117: FEPESE - Cont (Ágs Chapecó)/Pref Ágs de Chapecó/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
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Um município da federação não fez a instituição, previsão e efetiva arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza.

Nesse caso, segundo a Lei Complementar no 101/2000, o município: 

 a)  Não poderá receber transferências voluntárias. 
 b)  Poderá ter ampliado em 10% o limite de gastos com pessoal. 
 c)  Deverá calcular a receita corrente líquida com base apenas no Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial Urbana (IPTU). 
 d)  Está impedido de realizar o pagamento de diárias e de realizar despesas com viagens. 
 e) Poderá ter receitas de operações de crédito em montante superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1026722

Questão 118: VUNESP - Ana GP (IPSM SJC)/IPSM SJC/Economia/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
O montante previsto para receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao valor previsto com despesas de capital no projeto de lei orçamentária anual. Trata-
-se de uma regra importante na Lei de Responsabilidade Fiscal denominada:

 a)  regra de equilíbrio fiscal.
 b)  regra de ouro.
 c)  regra de limitação de empenho.
 d)  regra de estabilização monetária.
 e)  regra de não afetação da receita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1050272

Questão 119: VUNESP - Ana GP (IPSM SJC)/IPSM SJC/Economia/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Constitui forma de renúncia de receita, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal:

 a)  créditos ordinários.
 b)  receita de capital.
 c)  receita de serviços.
 d)  crédito presumido.
 e)  receita financeira com juros abaixo da inflação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1050300

Questão 120: GUALIMP - PJ (CM Nova Venécia)/CM Nova Venécia/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Considera-se renúncia de receita, EXCETO: 

 a)  Alteração da alíquota do IPI. 
 b)  Crédito presumido do ICMS. 
 c)  Subsídio. 
 d)  Anistia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1072465

Questão 121: ADM&TEC - FTrib (Pref Cupira)/Pref Cupira/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
Leia as afirmativas a seguir:

I. 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.

II. Qualquer benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser majorado ou estendido mesmo sem a indicação da fonte de custeio total.

Marque a alternativa CORRETA: 

 a)  As duas afirmativas são verdadeiras. 
 b)  A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 
 c)  A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 
 d)  As duas afirmativas são falsas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1097670

Questão 122: QUADRIX - Ana (COREN RS)/COREN RS/Finanças, Contabilidade e Controladoria/2018
Assunto: Da Receita Pública na LRF (arts. 11 a 14)
A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  considera  como  renúncia  fiscal a concessão de

 a)   isenção em caráter geral. 
 b)   benefício  que  corresponda  a  tratamento  indiscriminado. 
 c)   limite de isenção de Imposto de Renda para as pessoas  físicas. 
 d)   redução  discriminada  de  base  de  cálculo  de  contribuição. 
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 e)   redução  das  alíquotas  da  tabela  do  Imposto  de   Renda – Pessoas Físicas. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1212754
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Gabarito
1) C  2) D  3) A  4) D  5) Errado  6) Anulada  7) C
8) C  9) A  10) C  11) D  12) D  13) D  14) E
15) E  16) E  17) D  18) E  19) D  20) D  21) A
22) C  23) B  24) C  25) C  26) B  27) A  28) A
29) C  30) D  31) D  32) B  33) A  34) A  35) B
36) A  37) C  38) E  39) C  40) Errado  41) B  42) A
43) B  44) D  45) A  46) B  47) B  48) C  49) B
50) D  51) B  52) A  53) A  54) Certo  55) A  56) D
57) A  58) B  59) B  60) A  61) C  62) C  63) Errado
64) Errado  65) E  66) A  67) A  68) A  69) C  70) B
71) B  72) Certo  73) C  74) B  75) A  76) D  77) A
78) A  79) D  80) A  81) A  82) E  83) D  84) A
85) D  86) E  87) B  88) D  89) D  90) B  91) E
92) E  93) D  94) D  95) C  96) E  97) B  98) D
99) E  100) Certo  101) Errado  102) D  103) D  104) B  105) E
106) Errado  107) E  108) D  109) B  110) A  111) D  112) E
113) C  114) D  115) E  116) A  117) A  118) B  119) D
120) A  121) B  122) D


