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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KTzO )

AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública

Questão 1: FCC - JE TJMS/TJ MS/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei de Responsabilidade Fiscal − Lei Complementar nº 101/2000 − impõe, em seu artigo 22, uma série de medidas restritivas para os Poderes e órgãos que
ultrapassarem o chamado “limite prudencial”, correspondente a 95% dos limites máximos de despesas de pessoal, constantes dos artigos 19 e 20 do mesmo diploma,
calculados em percentuais da receita corrente líquida dos respectivos entes políticos. Ainda que atingido o limite prudencial, será permitido promover 

 a)  a criação de cargo, emprego ou função pública nas áreas de saúde e educação. 
 b)  a alteração de estrutura de carreira, ainda que implique aumento de despesa. 
 c)  a revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos agentes públicos. 
 d)  a contratação de hora extra, desde que devidamente justificada a necessidade pelo gestor público. 
 e)  o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal para reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores de quaisquer áreas

da administração pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1147574

Questão 2: Instituto ACCESS - Cont (CM Orizânia)/CM Orizânia/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O Município de Estrela do Sul estuda ampliar o serviço de atendimento de saúde aos seus munícipes, mediante contratação de mais 2 (dois) enfermeiros e 1 (um)
médico, por meio de concurso público. Diante do que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, a ação do governo Municipal é possível, desde que atendido o seguinte
critério: 

 a)  conhecer o número de moradores do Município para obter a proporção ideal de agentes públicos da saúde. 
 b)  não levar em conta as despesas decorrentes de decisões judiciais, para a determinação do limite com pagamento de pessoal. 
 c)  não exceder a 70% (setenta por cento) das receitas correntes líquidas do Município com pagamento de pessoal. 
 d)  verificar as despesas com o pessoal inativo, computados no limite de 70% (setenta por cento) das despesas correntes líquidas. 
 e)  saber que o reajuste remuneratório do servidor não está compreendido no limite municipal para despesas de pagamento de pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1194462

Questão 3: QUADRIX - Aux Adm/Fn (CRMV AM)/CRMV AM/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A respeito das regras de planejamento e da execução do orçamento público, julgue o item.
 
A receita de capital faz parte da base de cálculo do limite de despesas de pessoal instituído pela lei de responsabilidade fiscal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200534

Questão 4: IBADE - Cont (IPVV)/IPVV/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O artigo 169 da CF de 1988 estabelece que “a despesa com pessoal ativo e inativo dos entes da federação, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar”. Em relação aos Municípios marque a alternativa que apresenta esse limite em relação à receita corrente líquida.

 a)  60%.
 b)  50%.
 c)  65%.
 d)  70%.
 e)  75%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1212497

Questão 5: Instituto AOCP - Cont (N Hamburgo)/Pref Novo Hamburgo/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Analise as seguintes informações da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Novo Hamburgo (RS), extraídas do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro (SICONFI), referente ao período do 3º Quadrimestre de 2019.
 

Despesa com pessoal ativo R$ 12.465.728,13

Despesas com indenizações por demissão e incentivos à
demissão voluntária

R$ 149.513,08

Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao
da apuração

R$ 250.369,04
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Receita Corrente Líquida (RCL) R$ 873.729.464,07

Despesas com inativos e pensionistas com recursos
vinculados

R$ 358.986,36

 
Com base nas informações apresentadas e de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o valor apurado para o limite de alerta da despesa total com pessoal da
Câmara Municipal de Vereadores do Município de Novo Hamburgo (RS) foi de

 a)  R$ 49.802.579,45.
 b)  R$ 47.181.391,06
 c)  R$ 52.423.767,84.
 d)  R$ 53.352.670,08.
 e)  R$ 55.125.369,04.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1222332

Questão 6: Instituto AOCP - AFTM (Pref Betim)/Pref Betim/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal
inativo.

 b)  A despesa total com pessoal, em cada período de apuração no Município, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida de 50%.
 c)  Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total.
 d)  Entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência

financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
 e)  A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei

específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1223817

Questão 7: Instituto AOCP - Cont (Pref Betim)/Pref Betim/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Analise as seguintes informações, extraídas do sistema contábil de uma determinada Prefeitura Municipal, referente ao Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de
2019 - Anexo 01:
 

DTP e Apuração do

Cumprimento do Limite
Legal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

Valor % sobre a RCL Ajustada

RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA - RCL

R$ 837.954.372,37  

(-) Transferências
Obrigatórias da União
Relativas às Emendas

Individuais

R$ 0,00  

= RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA AJUSTADA

R$ 837.954.372,37  

DESPESA TOTAL COM
PESSOAL

R$ 295.500.274,57  

 
Com base nas informações apresentadas e de acordo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o valor do montante apurado para o Limite de Alerta da despesa total com
pessoal da Prefeitura Municipal será de

 a)  R$ 452.495.361,08 e 54% sobre a RCL Ajustada.
 b)  R$ 429.870.593,03 e 51,30% sobre a RCL Ajustada.
 c)  R$ 407.245.824,97 e 48,60 % sobre a RCL Ajustada.
 d)  R$ 429.870.593,03 e 48,60% sobre a RCL Ajustada.
 e)  R$ 407.245.824,97 e 51,30 % sobre a RCL Ajustada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1224369

Questão 8: FAPEC - Tec (UFMS)/UFMS/Contabilidade/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) dispõe que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da
Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, discriminados pela LRF. Na apuração do percentual, o ente da Federação não deverá computar
como despesa de pessoal:

I - as despesas com os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos.
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II - as despesas com indenização por demissão de servidores ou empregados.

III - as despesas relativas a incentivos à demissão voluntária.

Está(ão) correta(s): 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1230836

Questão 9: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de Controle Interno/Técnico de Controle Interno/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Receita Corrente Líquida de um ente público estadual referente ao exercício financeiro de 2018 foi R$ 4.500.000.000,00. Em 2018, para atender o limite definido pela
Lei Complementar no 101/2000 para a despesa total com pessoal do Poder Legislativo Estadual, incluído o Tribunal de Contas do Estado, o valor NÃO poderia ter
ultrapassado, em reais, a:

 a)  2.700.000.000,00
 b)  135.000.000,00
 c)  81.000.000,00
 d)  270.000.000,00
 e)  162.000.000,00

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1240056

Questão 10: NC-UFPR - Ana (CM Curitiba)/CM Curitiba/Legislativo/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Sobre as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, relativamente à despesa pública, assinale a alternativa correta.

 a) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a
obrigação legal de sua execução por um período superior a três exercícios.

 b) Os atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos três subsequentes, e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

 c) Despesa total com pessoal é a soma dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas com quaisquer espécies remuneratórias, tais
como vencimentos e vantagens fixas, não abrangidas as vantagens variáveis; reformas e pensões, não abrangidas as adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza.

 d) Relativamente ao controle da despesa total com pessoal, essa lei prevê ser nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido
nos cento e vinte dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20 da referida Lei.

 e) Relativamente ao controle da despesa total com pessoal, é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda o limite legal
de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1242984

Questão 11: VUNESP - Adv (Pref São Roque)/Pref São Roque/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Na verificação do atendimento dos limites de despesa de pessoal fixados na Lei Complementar nº 101, não serão computadas as despesas

 a)  relativas a inativos e pensionistas.
 b)  de indenização por demissão de servidores ou empregados.
 c)  decorrentes de decisão judicial e da competência do mesmo período ao da apuração.
 d)  com o pagamento de encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
 e)  com vencimentos e vantagens de natureza variável e personalíssimas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1247429

Questão 12: VUNESP - Cont (AVAREPREV)/AVAREPREV/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Um determinado Município hipoteticamente apresentou uma receita corrente líquida de apuração da ordem de R$ 850 bilhões. Nesse caso específico e respeitando o
determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, indique o limite máximo de despesa total com pessoal em que esse ente da Federação poderá incorrer em R$ bilhões. 

 a)  255. 
 b)  340. 
 c)  425. 
 d)  510. 
 e)  595.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254147

Questão 13: IBFC - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Administração/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
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De acordo com a lei complementar n° 101 de 2000, conhecida como lei de responsabilidade fiscal, analise o texto abaixo.
 
"Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos e os
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência... a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração e em cada ente da federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: União _____; Estados _____;
Municípios _____." (Lei complementar nº 101/00)
 
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

 a) 50% / 50% / 80%
 b) 30% / 40% / 50%
 c) 60% / 50% / 30%
 d) 50% / 60% / 60%
 e) 40% / 60% / 80%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1275475

Questão 14: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Julgue o item a seguir, acerca da responsabilidade na gestão fiscal.

Conforme o STF, é constitucional norma da Constituição Estadual que exclui do limite de gastos com pessoal as despesas com os pensionistas e os valores referentes ao
imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos estaduais, em face da autonomia de que gozam os Estados-membros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1291296

Questão 15: VUNESP - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Ciências Contábeis/2020
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu 
art. 22, parágrafo único, há um limite prudencial para despesas 
com pessoal, que proíbe concessão de reajuste ou 
adequação de remuneração, bem como, contratação de 
hora extra. O limite municipal é: 

 a)  Executivo, 50% da RCL; Legislativo, 6% da RCL. 
 b)  Executivo, 37,5% da RCL; Legislativo, 4,5% da RCL. 
 c)  Executivo, 47,5% da RCL; Legislativo, 3% da RCL.
 d)  Executivo, 49,0% da RCL; Legislativo, 4% da RCL. 
 e)  Executivo, 51,30% da RCL; Legislativo, 5,7% da RCL.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1364589

Questão 16: FCC - AGC (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
As informações abaixo sobre despesas orçamentárias do Poder Executivo de um Município com mais de 50.000 habitantes, referentes ao exercício financeiro de 2018,
foram extraídas do seu sistema de contabilidade, sendo que os valores estão em reais:
 

Elemento de Despesa Despesa Empenhada
Despesa conforme o Regime de 

Competência
Despesa Paga

11 − Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 135.000.000,00 95.000.000,00 90.000.000,00

13 − Obrigações Patronais 35.000.000,00 33.000.000,00 32.000.000,00

16 − Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 15.000.000,00 14.000.000,00 13.000.000,00

43 − Subvenções Sociais 5.000.000,00 4.800.000,00 3.900.000,00

46 − Auxílio-Alimentação 400.000,00 200.000,00 100.000,00
 

 
De acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, o valor da despesa total com pessoal do Poder Executivo municipal referente ao exercício financeiro
de 2018 foi, em reais, 

 a)  142.200.000,00. 
 b)  135.000.000,00. 
 c)  185.400.000,00. 
 d)  185.000.000,00. 
 e)  142.000.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758404
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Questão 17: FCC - APOG (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, além de contemplar a fixação de limites máximos de comprometimento da receita com despesas de pessoal, estabelece vedações
específicas, pautadas pelo conceito de gestão fiscal responsável, entre as quais, a 

 a)  limitação do percentual de cargos em comissão a, no máximo, 10% do quadro efetivo, exceto para as empresas não dependentes. 
 b)  proibição de contratação de pessoal temporário no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional, salvo para reposição de aposentadorias em cargos

efetivos. 
 c)  vedação, sob pena de nulidade, a expedição de atos que gerem aumento de despesa com pessoal nos 180 dias que antecedem o final do mandato do titular do

poder ou órgão referidos no mesmo diploma. 
 d)  proibição de contratação de pessoal e abertura de concursos públicos nos 90 dias que antecedem a eleição para o Poder Executivo, salvo nas áreas da Saúde,

Educação e Segurança Pública. 
 e)  vedação à manutenção de regime próprio de previdência para servidores públicos cujo equilíbrio atuarial não possa ser assegurado integralmente com

contribuições dos servidores.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758740

Questão 18: IBFC - Ana Cont (CGE RN)/CGE RN/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Em seu Artigo
19 faz referência ao Art. 169, caput da Constituição Federal, que determina que a despesa total com pessoal (ativo e inativo) em cada período de apuração e em cada
ente da Federação não poderá exceder alguns percentuais da receita corrente líquida. Assinale a alternativa correta com relação a esses percentuais: 

 a)  União: 70%, Estados: 70% e Municípios: 60%
 b)  União: 50%, Estados: 70% e Municípios: 70% 
 c)  União: 50%, Estados: 60% e Municípios: 60% 
 d)  União: 40%, Estados: 30% e Municípios: 30%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/763528

Questão 19: VUNESP - AnaTC MPE SP/MPE SP/Administrador/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A autonomia funcional e administrativa preconizada ao Ministério Público no art. 127 da Constituição Federal não significa total discricionariedade para o órgão utilizar
seus recursos orçamentários. De tal modo, a LC nº 101/00 estabelece que a despesa total com pessoal do Ministério Público dos estados, já considerando a repartição do
limite global de 60% da RCL para os estados: 

 a)  Deve ser computada juntamente com as despesas com pessoal do Judiciário, e não exceder o percentual de 6%. 
 b)  Deve ser observada de maneira separada para o órgão, e não deve exceder o percentual de 2%. 
 c)  Está embutida no orçamento do Poder Legislativo, e não deve exceder o percentual de 3%. 
 d)  É variável, uma vez que o Ministério Público e o Tribunal de Contas são casos atípicos, cabendo alterações nos percentuais a cada nova LOA. 
 e)  Deve ser computada juntamente com as despesas com pessoal do Executivo, e não exceder o percentual de 49%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781362

Questão 20: VUNESP - Adm Jud (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Determinado município, seguindo o limite que determina a Lei Complementar Federal no 101/2000, calculou, hipoteticamente, num determinado período de apuração,
uma despesa total com pessoal da ordem de R$ 900.000,00. Sabendo que o valor total de despesa com pessoal está no limite estabelecido pela Lei Complementar,
assinale a alternativa que contenha o valor total da receita corrente líquida, base para a referida apuração.

 a)  R$ 1.125.000,00
 b)  R$ 1.500.000,00
 c)  R$ 2.250.000,00
 d)  R$ 3.000.000,00
 e)  R$ 1.800.000,00

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781417

Questão 21: VUNESP - Cont (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Em relação ao controle e limite de despesas públicas, no caso específico das despesas com pessoal, está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101/00 que 

 a)  caso o limite das referidas despesas seja ultrapassado, o Poder Executivo poderá editar Decreto-Lei solicitando crédito especial, desde que autorizado pela
Câmara. 

 b)  a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente bruta em 40%. 
 c)  se entende como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, sendo que os inativos e os pensionistas integram as

despesas totais com previdência. 
 d)  os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados na mesma

conta das despesas com pessoal, classificados como despesas de custeio. 
 e)  a despesa total com pessoal será apurada somando -se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de

competência.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807251



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658178/imprimir 6/46

Questão 22: NC-UFPR - Adv (Matinhos)/Pref Matinhos/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, além de
prever outras providências. Um de seus dispositivos regulamentou o previsto no caput do artigo 169 da Constituição da República, o qual possui a seguinte redação: “A
despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar”. A
esse respeito, é correto afirmar que a despesa total com pessoal, mensurada em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder o
percentual de: 

 a)  60% da receita corrente líquida no caso da União. 
 b) 60% da receita corrente líquida dos Municípios. 
 c)  50% da receita corrente líquida no caso dos Estados. 
 d)  50% da receita corrente líquida no caso dos Municípios. 
 e)  40% da receita corrente líquida no caso da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/815435

Questão 23: VUNESP - Cont (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Para os fins do disposto na Lei Complementar nº 101/00, Art. 19, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados, para a União, Estados e Municípios, respectivamente: 

 a)  30; 30; 40. 
 b)  30; 40; 50. 
 c)  50; 60; 60. 
 d)  40; 60; 70. 
 e)  60; 60; 25.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817685

Questão 24: VUNESP - ProcJu (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Não estão compreendidos nos limites percentuais de gastos com a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, os seguintes
gastos: 

 a)  com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, rendimentos variáveis e subsídios. 
 b)  com a convocação extraordinária do Congresso Nacional, convocada pelo Presidente da República em caso de urgência ou interesse público relevante, com a

aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional, e encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 
 c)  com pessoal do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União e dos contratos de terceirização de mão de

obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos. 
 d)  relativos a incentivos à demissão voluntária e de indenização por demissão de servidores ou empregados. 
 e)  com horas extras e decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração do mês em referência com as dos onze imediatamente

anteriores, adotando-se o regime de competência.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/818295

Questão 25: VUNESP - Tes (CM Sertãozinho)/CM Sertãozinho/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais
da receita corrente líquida, de 50% para a União e 60% para estados e municípios. Na verificação do atendimento destes limites, não serão computadas as despesas 

 a)  com gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza. 
 b)  relativas a mandatos eletivos. 
 c)  de indenização por demissão de servidores ou empregados. 
 d)  relativas a cargos, funções ou empregos militares. 
 e)  com inativos e pensionistas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/831826

Questão 26: VUNESP - Cont (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Em conformidade com o art. 19 da LC nº 101/00, o total da despesa com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os
percentuais da receita corrente líquida, sendo da União 50% e

 a)  Estados 40% e Municípios 50%.
 b)  Estados e Municípios 50%.
 c)  Estados e Municípios 60%.
 d)  Estados 50% e Municípios 60%.
 e)  Estados 60% e Municípios 50%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/859857

Questão 27: VUNESP - Contr Int (Itapevi)/Pref Itapevi/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
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Considere o seguinte caso hipotético: o Prefeito do Município “X” concede reajuste salarial, acima da inflação, a várias carreiras de servidores faltando apenas cem dias
para o pleito eleitoral. É correto afirmar que a Lei de Responsabilidade Fiscal

 a)  não contempla qualquer proibição a reajuste salarial a servidores em ano eleitoral, sendo tal prática comum nos dias atuais.
 b)  considera nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao término do mandato do titular

do respectivo Poder.
 c)  considera nulo tal ato somente se o reajuste ultrapassar o limite prudencial de despesa total com pessoal de 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente

líquida, ou seja, a soma de todas as receitas tributárias.
 d)  considera nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal nos 150 (cento e cinquenta) dias anteriores ao término do mandato do

titular do respectivo Poder.
 e)  considera nulo tal ato somente se o reajuste ultrapassar o limite prudencial de despesa total com pessoal de 90% (noventa por cento) da receita corrente líquida,

ou seja, a soma de todas as receitas tributárias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860008

Questão 28: FGV - TSE (DPE RJ)/DPE RJ/Ciências Contábeis/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Em relação às informações fiscais a serem publicadas pelas defensorias públicas, sobretudo para dar transparência dos recursos para pagamento com pessoal, é correto
afirmar que as defensorias públicas: 

 a)  não elaboram demonstrativos fiscais, por não terem autonomia orçamentária e financeira; 
 b)  não elaboram demonstrativo de despesa com pessoal, por não terem limites especificados em lei; 
 c)  devem elaborar demonstrativo de despesa com pessoal, sem preencher os campos relativos aos limites; 
 d)  devem elaborar apenas demonstrativo de restos a pagar e disponibilidade de caixa, no último quadrimestre; 
 e)  têm seus valores de despesa com pessoal incluídos no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Legislativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/861750

Questão 29: FGV - TSE (DPE RJ)/DPE RJ/Economia/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estão excluídos da apuração da despesa total com pessoal os gastos com: 

 a)  servidores inativos; 
 b)  pensionistas; 
 c)  serviços terceirizados; 
 d)  funções gratificadas; 
 e)  ocupantes de mandatos eletivos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/861781

Questão 30: Instituto AOCP - Aud (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, define limites
para a despesa total com pessoal (Art.19), que NÃO poderão exceder os percentuais da receita corrente líquida de 

 a)  60% (sessenta por cento) para a União. 
 b)  50% (cinquenta por cento) para os Estados. 
 c)  60% (sessenta por cento) para os Municípios. 
 d)  40% (quarenta por cento) para a União. 
 e)  50% (cinquenta por cento) para os Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/865166

Questão 31: Instituto AOCP - Eco (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar nº 191 (responsabilidade fiscal), de 4 de maio de 2000, estabelece, no Art. 19, que a despesa total com pessoal, para os Estados, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente líquida em 

 a)  30%. 
 b)  40%. 
 c)  50%. 
 d)  60%. 
 e)  70%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/865562

Questão 32: ACEP - Ana (Pref Aracati)/Pref Aracati/Políticas Públicas/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar nº 164, de 18 de dezembro de 2018, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece que:

 a) os Municípios com despesas de pessoal acima de 60% da receita corrente líquida poderão receber transferências de recursos da União ou contratar novas
operações de crédito, em caso de limite ultrapassado por queda de receita real superior a 10% (dez por cento).

 b) os Municípios com despesas de pessoal acima de 60% da receita corrente líquida poderão receber transferências de recursos da União ou contratar novas
operações de crédito, em caso de limite ultrapassado por aumentos de despesas com pessoal inferior a 10% (dez por cento).
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 c) os Estados com despesas de pessoal acima de 60% da receita corrente líquida poderão receber transferências de recursos da União ou contratar novas operações
de crédito, em caso de limite ultrapassado por queda de receita real superior a 10% (dez por cento).

 d) os Estados com despesas de pessoal acima de 60% da receita corrente líquida poderão receber transferências de recursos da União ou contratar novas operações
de crédito, em caso de limite ultrapassado por aumentos de despesas com pessoal inferior a 10% (dez por cento).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/899449

Questão 33: ACEP - Tec (Pref Aracati)/Pref Aracati/Recursos Humanos/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei nº 101, de 04 de Maio de 2.000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências, estabelecendo no Art. 19 que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente líquida, discriminados da seguinte forma: I - União: 50% (cinquenta por cento); II - Estados: 60% (sessenta por cento); e, III
- Municípios: 60% (sessenta por cento). Marque a opção que, conforme estabelecido na referida Lei, determina a repartição do limite global para a esfera municipal.

 a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
 b) 4% (quatro por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; 56% (cinqüenta e seis por cento) para o Executivo.
 c) 4% (quatro por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; 4% (quatro por cento) para o Judiciário; 50% (cinquenta por

cento) para o Executivo; 2% (dois por cento) para o Ministério Público.
 d) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; 4% (quatro por cento) para o Judiciário; 50% (cinquenta por

cento) para o Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/903085

Questão 34: CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Administração/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Julgue o item, com base nas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Situação hipotética: Durante o primeiro quadrimestre do exercício de 20X1, determinado estado obteve queda real de receita de 15%, em comparação com o mesmo
quadrimestre do ano anterior, 20X0, em decorrência da diminuição de receita de royalties. A despesa com pessoal do Poder Executivo desse estado passou de 49% da
sua receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 20X0 para 54% dessa receita no primeiro quadrimestre de 20X1, último ano do mandato do seu governador à
época. Assertiva: O Poder Executivo desse estado ainda está autorizado a receber transferências voluntárias para a área de infraestrutura no exercício financeiro de
20X1.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/904322

Questão 35: COPEVE UFMG - Tec (UFMG)/UFMG/Contabilidade/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A respeito da Lei Complementar no 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, é INCORRETO afirmar:

 a)  Na esfera federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida em 3% para o
Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União; 6% para o Judiciário; 49% para o Executivo e 2% para o Ministério Público da União.

 b)  Na verificação do atendimento aos limites com despesa total com pessoal, não serão computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou
empregados e relativas a incentivos à demissão voluntária.

 c)  Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites da despesa com pessoal serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das
despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei
Complementar.

 d)  Nos municípios, o percentual máximo da Receita Corrente Líquida que pode ser utilizado para as despesas de pessoal é 60%, sendo 54% para o Poder Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910002

Questão 36: FAFIPA - Cont (CM 2 Vizinhos)/CM 2 Vizinhos/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
(Lei 101/2000) A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e, em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida,
nos percentuais de: 

 a)  União 55%, Estados 60%, Municípios 50%. 
 b)  União 60%, Estados 65%, Municípios 55%. 
 c)  União 50%, Estados 60%, Municípios 60%. 
 d)  União 60%, Estados 55%, Municípios 60%. 
 e)  União 45%, Estados 50%, Municípios 60%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/916313

Questão 37: CONSULPLAN - Estag (MPE PA)/MPE PA/Administração/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para fins de verificação do limite máximo de despesa de pessoal, devem ser computados os gastos com: 

 a)  Indenizações decorrentes de cumprimento de ordem judicial. 
 b)  Despesas com aplicação de plano de incentivo ao desligamento voluntário. 
 c)  Proventos de inativos custeados exclusivamente com recursos do orçamento público. 
 d)  Proventos de inativos custeados com recursos decorrentes das contribuições dos segurados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/919435
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Questão 38: CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Tendo como referência a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item seguinte.
 
Segundo a LRF, em todo município brasileiro, tomando-se como referência o total da receita corrente líquida em cada período de apuração, deverá ser observado o limite
de 60% para gastos com pessoal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/955742

Questão 39: CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Tendo como referência a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item seguinte.
 
É nulo de pleno direito o ato de prefeito de município brasileiro que resulte em aumento de despesa em geral nos cento e oitenta dias anteriores ao final do seu mandato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/955743

Questão 40: FUNDATEC - Teso (S das Missões)/Pref S das Missões/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
 

União: 50% (cinquenta por cento).
Estados: 60% (sessenta por cento).
Municípios: 60% (sessenta por cento).

 
De acordo com as disposições da mencionada lei, para o Poder Executivo na esfera municipal, a referida despesa NÃO poderá exceder ao seguinte percentual:

 a)  54% (cinquenta e quatro por cento).
 b)  55% (cinquenta e cinco por cento)
 c)  56% (cinquenta e seis por cento)
 d)  57% (cinquenta e sete por cento).
 e)  58% (cinquenta e oito por cento).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/960545

Questão 41: CEBRASPE (CESPE) - Proc C (MPC TCE-PA)/TCE-PA/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O Ministério Público de Contas, ao verificar a observância dos limites orçamentários estaduais com gastos de pessoal, deve computar as despesas de 

 a) indenização por demissão de servidores ou empregados. 
 b) incentivos à demissão voluntária. 
 c) custeio de proventos de inativos com recursos decorrentes de contribuições dos segurados. 
 d)  custeio de proventos de servidores, devido a decisão judicial, com impacto continuado a cada mês. 
 e)  custeio de proventos de inativos com recursos decorrentes de superávit financeiro de fundo vinculado a tal finalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/974765

Questão 42: IBFC - Cont (SESACRE)/SESACRE/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei Complementar nº101/00, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente de federação não poderá exceder os
percentuais da receita corrente líquida. Quanto ao valor limite de pessoal para o município de Beabá do Sul, apresentando uma receita corrente líquida no valor de R$
347.210, assinale a alternativa correta. 

 a)  R$ 208.326,00 
 b)  R$ 138.884,00 
 c)  R$ 187.493,40 
 d)  R$ 173.605,00

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/976409

Questão 43: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total de pessoal de um determinado município não poderá exceder 50% (cinquenta por cento) da receita
corrente liquida. Se referida despesa ultrapassar o patamar de 90% (noventa por cento) do limite (limite prudencial), fica vedado ao Poder Executivo realizar alteração da
estrutura de carreira que implique em aumento de despesa.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983495

Questão 44: FEPESE - Cont Cons (Campos N)/Pref Campos Novos/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Considere que um contador extraiu do Relatório de Gestão Fiscal do poder executivo municipal as seguintes informações:
 

I.  Receita corrente líquida 100.000

II.  Despesa total com pessoal 55.500

III.  % da despesa total com pessoal (II/I)*100 55,50%
 
Ao verificar as informações o contador concluiu que: 

 a)  Não há vedação para que o poder executivo municipal receba transferências voluntárias. 
 b)  O poder executivo municipal está acima do limite máximo de gasto com pessoal. 
 c)  A despesa total com pessoal foi apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de

caixa. 
 d)  No valor da receita corrente líquida estão incluídas as receitas de operações de crédito. 
 e)  O poder executivo municipal está se aproximando do limite prudencial de gasto com pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/996975

Questão 45: FCC - PJ (MPE MT)/MPE MT/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público devem fiscalizar o
cumprimento das normas previstas na Lei Complementar nº 101/2000.

Dentre as normas cujo cumprimento deve ser fiscalizado, encontram-se as previstas nos artigos 22 e 23 da referida lei, que tratam do controle da despesa total com
pessoal.

De acordo com tais normas, a verificação do cumprimento dos limites de despesa será realizada ao final de cada quadrimestre, e, quando o total da despesa com pessoal
exceder 95% do limite fixado com base em percentual da receita corrente líquida, ao Poder ou ao órgão que houver incorrido no excesso fica 

 a)  vedada a realização de deslocamentos de servidores quando implicarem pagamento de diárias ou de quaisquer outras verbas de natureza indenizatória ou não,
ressalvados os deslocamentos de servidores das áreas de saúde e segurança, desde que estes deslocamentos não impliquem despesa mensal superior a 12,5% da
remuneração mensal bruta do servidor que se desloca e que não ocorra mais de quatro vezes por quadrimestre. 

 b)  vedada a utilização de veículos oficiais para o transporte de autoridades, com frequência superior a duas vezes por semana, durante todo o quadrimestre que se
seguir àquele em que se tiver verificado o excesso, e, não tendo havido redução deste total para o percentual de 80%, a utilização destes veículos deverá ser suspensa
até que ocorra a adequação orçamentária devida. 

 c)  vedado o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento
de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. 

 d)  vedada a alteração de estrutura de carreira. 
 e)  vedada a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ainda que derivados de sentença judicial ou de

determinação legal ou contratual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1005281

Questão 46: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Tecnólogo em Gestão Pública/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Analise os textos a seguir.
 
Art. 169 da Constituição Federal: A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.
 
Art. 19 da Lei Complementar 101: Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em
cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida...
 
Assim é correto afirmar que ficou estabelecido no caso:

 a)  dos Municípios: 50% (cinquenta por cento).
 b)  da União: 50% (cinquenta por cento).
 c)  dos Estados: 70% (setenta por cento).
 d)  do Distrito Federal: 55% (cinquenta e cinco por cento).
 e)  dos Estados: 50% (cinquenta por cento).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008771

Questão 47: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Técnico em Contabilidade/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Recentemente, o STN - Secretaria do Tesouro Nacional tornou público um trabalho que identificou que alguns Estados da Federação ultrapassaram o limite para gastos
com pessoal previsto pela LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal. Marque a alternativa que apresenta esse limite.
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 a)  50% da receita corrente bruta.
 b)  60% da receita corrente líquida.
 c)  49% da receita corrente líquida.
 d)  65% da receita corrente bruta.
 e)  49% da receita corrente bruta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008963

Questão 48: FCC - Cont (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Em relação à Receita e Despesa Pública, 

 a)  a despesa total de pessoal em cada período de apuração será de 60% (sessenta por cento) para União e Estados, e 50% (cinquenta por cento) para Municípios. 
 b)  o total previsto para as receitas de operação de crédito só poderá ser maior que o total de despesas de capital do projeto de lei orçamentária. 
 c)  conforme prazo previsto no Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, as receitas previstas serão desdobradas pelo poder Legislativo, em metas bimestrais de

arrecadação. 
 d)  em relação à repartição dos limites das despesas totais com pessoal dos Estados, o valor destinado ao poder Judiciário não poderá exceder 6% (seis por cento). 
 e)  em relação à repartição dos limites das despesas totais com pessoal da União, o valor destinado ao poder Executivo não poderá exceder 54% (cinquenta e quatro

por cento).
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014948

Questão 49: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Administrativo/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) estabelece disciplina relativa a despesas públicas, e prevê que: 

 a)  É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos duzentos dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo
Poder ou órgãos públicos mencionados na referida lei. 

 b)  A despesa total com pessoal será apurada somando-se a despesa realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o
regime de competência. 

 c)  É vedado ao Poder ou órgão público a criação de cargo, emprego ou função se a despesa total com pessoal exceder a 85% do limite fixado na referida lei. 
 d)  A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder o percentual de 50% da receita corrente líquida,

limite este aplicado a todos os entes federados (União, Estados, DF e Municípios). 
 e)  Para os efeitos da Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, não se

computando os gastos com os inativos e os pensionistas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1015168

Questão 50: FUNDATEC - ACI (Pref POA)/Pref POA/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com o Demonstrativo da Despesa com Pessoal contido no Relatório de Gestão Fiscal de certo Município relativo ao primeiro quadrimestre de 2019, a Receita
Corrente Líquida no período de maio/18 a abril/19 foi de R$ 12.000,00, e a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo no mesmo período foi de R$ 6.000,00.
Considerando os valores mencionados e os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (alínea b do inciso III do art. 20 e parágrafo único do art. 22),
chegamos à conclusão de que os valores calculados a título de Limite Máximo e Limite Prudencial para as despesas com pessoal do Poder Executivo foram,
respectivamente, de: 

 a)  R$ 5.832,00 e 6.156,00. 
 b)  R$ 6.480,00 e 5.832,00. 
 c)  R$ 6.480,00 e 6.156,00. 
 d)  R$ 7.200,00 e 6.480,00. 
 e)  R$ 7.200,00 e 6.840,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016291

Questão 51: OBJETIVA CONCURSOS - Tec (Pref A Prado)/Pref Antônio Prado/Contabilidade/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Acerca da repartição do limite para despesa total com pessoal nos Municípios, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, em cada período de apuração, o limite
(teto) estabelecido para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas Municipal, quando houver, é de: 

 a)  6% da receita corrente líquida. 
 b)  3% da receita corrente líquida. 
 c)  2% da receita corrente líquida. 
 d)  10% da receita corrente líquida.
 e)  12% da receita corrente líquida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1032760

Questão 52: IBADE - Adv (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
No que tange a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, sendo inadmissível, segundo a citada lei, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada
ente da Federação, ultrapassar os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

 a)  União 50%: (cinquenta por cento); Estados: 30% (trinta por cento); Municípios: 20% (vinte por cento).
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 b)  União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% (sessenta por cento); Municípios: 60% (sessenta por cento).
 c)  União: 30% (trinta por cento); Estados: 30% (trinta por cento); Municípios: 40% (quarenta por cento).
 d)  União: 45% (quarenta e cinco por cento); Estados:30% (trinta por cento); Municípios: 25% (vinte e cinco por cento).
 e)  União: 70% (setenta por cento); Estados: 15% (quinze por cento); Municípios: 15% (quinze por cento).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034063

Questão 53: IBADE - AFisc (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão
ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas se houver autorização específica na:

 a)  LOA, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
 b)  LDO, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
 c)  PPA, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
 d)  LIA, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
 e)  LRF, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034676

Questão 54: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Considerando as normas constitucionais de despesas com pessoal, assinale a opção correta. 

 a)  Despesa com pessoal inativo não é computada nos limites de gastos com despesa de pessoal previstos em lei complementar. 
 b) A Caixa Econômica Federal somente poderá conceder aumento salarial aos seus empregados se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
 c) Caso a despesa com pessoal de determinado ente federativo exceda o limite estabelecido em lei complementar e não seja reduzida dentro do prazo fixado para

tanto, serão suspensas as transferências voluntárias a esse ente, salvo as destinadas à saúde, à educação e à assistência social. 
 d) Na hipótese de a despesa com pessoal de determinado ente federativo exceder o limite estabelecido em lei complementar, o ente poderá, para retornar ao limite

imposto, contingenciar despesas relativas a programas sociais. 
 e)  Ao servidor não estável que for exonerado para o atingimento do limite de despesas com pessoal é assegurada indenização correspondente ao valor de um mês

de remuneração por ano de salário.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036763

Questão 55: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE-RO/Administração/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
As despesas com pessoal ativo e inativo da União não poderão exceder os limites estabelecidos em lei complementar, razão pela qual, no cômputo desses limites, serão
incluídas as despesas 

 a) de indenização por demissão de servidores ou empregados. 
 b) relativas a incentivos à demissão voluntária. 
 c) decorrentes de convocação extraordinária do Congresso Nacional. 
 d) decorrentes de decisão judicial. 
 e) relacionadas a pessoal nas ações e nos serviços públicos de saúde.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037537

Questão 56: DÉDALUS - Cont (CORE RJ)/CORE RJ/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Para os fins do disposto na Lei Complementar 101/00, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder os percentuais da receita corrente
líquida. No caso dos municípios em: 

 a)  30% 
 b)  40% 
 c)  50% 
 d)  60% 
 e)  70%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045219

Questão 57: VUNESP - Proc Jur (DAEM)/DAEM/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Conforme a Lei Complementar no 101/2000, se a despesa total com pessoal do ente federativo exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, é vedado(a) ao
Poder ou órgão que houver incorrido no excesso:

 a) a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, inclusive a revisão geral anual.

 b) a criação de cargo, emprego ou função.
 c) a alteração de estrutura de carreira, ainda que sem impacto sobre o nível de despesa.
 d) o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título.
 e) a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores, ainda que em áreas essenciais como educação, saúde e segurança.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053626

Questão 58: SELECON - Cont (ECSP)/ECSP/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Em 31/12/2018, um determinado município elaborou o quadro demonstrativo abaixo, referente aos recursos financeiros arrecadados durante o exercício das diversas
fontes.
 

Receitas Arrecadadas - R$

IPTU 20.000,00

Cota-Parte ITR 1.000,00

Cota FPM 20.000,00

Cota-Parte ICMS 8.000,00

Cota-Parte IPVA 6.000,00

ISS 4.000,00

Aluguéis/ Anendamentos 2.000,00

Dividendos 2.400,00

Alienação Bens Móveis (venda) 14.000,00

Operação de Crédito Interna 10.000,00

Dívida Ativa 4.000,00

Juros de Aplicação Financeira 1.600,00

Contribuição Previdenciária (servidores) 8.000,00
 

No exercício financeiro encerrado, o montante relativo às despesas totais com pessoal do Poder Executivo municipal deveria estar limitado ao seguinte valor: 

 a)  R$ 41.580,00 
 b)  R$ 38.880,00 
 c)  R$ 37.260,00 
 d)  R$ 33.480,00

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1057087

Questão 59: OBJETIVA CONCURSOS - Esc (CAPSEM)/CAPSEM/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Com base na Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
 
Para os efeitos desta Lei, entende-se como despesa                     com pessoal o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com                    espécie remuneratória, tais como vencimentos e
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões,           adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
 

 a)  total - nenhuma - exceto
 b)  limitada - alguma - exceto
 c)  total - qualquer - inclusive
 d)  parcial - nenhuma - inclusive

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1057943

Questão 60: SELECON - Ana (Boa Vista)/Pref Boa Vista/Contador/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Conforme especificado na legislação vigente, os municípios devem ter especial atenção em não ultrapassar o limite máximo estabelecido para a despesa total com
pessoal, pois caso isso ocorra, estarão sujeitos a várias sansões impostas como, por exemplo, a concessão de aumento e a criação de cargos, entre outras. No caso de
um determinado município, com população de cerca de treze mil habitantes, a verificação do cumprimento desse limite estabelecido será efetuada ao final de cada: 

 a)  semestre 
 b)  quadrimestre 
 c)  trimestre 
 d)  bimestre

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1059786

Questão 61: SELECON - Tec NS (SME Cuiabá)/Pref Cuiabá/Administrador/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658178/imprimir 14/46

De acordo com o Art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal), e com o fim de atender ao caput do Art. 169 da Constituição Federal, a
despesa total com pessoal, em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais de receita corrente líquida da União, dos Estados e dos Municípios,
respectivamente, de:

 a)  40%, 50%, 60%
 b)  50%, 60%, 60%
 c)  50%, 50%, 40%
 d)  60%, 50%, 40%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061100

Questão 62: IDECAN - Cont (IF Baiano)/IF Baiano/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal no âmbito da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Com isso, a LRF estabelece limites e regras para as despesas de pessoal. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

 a)  A despesa total de pessoal será apurada somando-se a realizada no mês de referência com as dos onze imediatamente seguintes, adotando-se o regime de
competência.

 b)  Para efeito de limites, a despesa de pessoal não poderá exceder os percentuais da receita do período de doze meses em um percentual de 60% para a União,
Estados e Municípios.

 c)  Na verificação dos limites definidos, não serão computadas as despesas decorrentes de decisão judicial, de férias e as relativas a incentivos à demissão voluntária.
 d)  As despesas de pessoal com inativos custeados por recursos provenientes da arrecadação do tesouro não serão computadas para fins de atendimento dos limites.
 e)  Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “outras

despesas de pessoal”.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1065802

Questão 63: INSTITUTO MAIS - Cont (Parnaíba Prev)/Parnaíba Prev/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Considerando um valor de receita corrente líquida, de R$ 500.000.000,00, a qual foi apurada num período, assinale a alternativa que apresenta os valores máximos de
despesa total com pessoal, em Reais, nesse período de apuração, para os entes Municipal, Estadual e Federal, respectivamente. 

 a)  R$ 300.000,00 – R$ 300.000,00 – R$ 250.000,00. 
 b)  R$ 300.000,00 – R$ 250.000,00 – R$ 150.000,00. 
 c)  R$ 250.000,00 – R$ 300.000,00 – R$ 200.000,00. 
 d)  R$ 150.000,00 – R$ 150.000,00 – R$ 200.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1072053

Questão 64: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Contábil/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O artigo 169 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não
poderá exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar.
 
O artigo 19 da Lei Complementar 101 / 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, normatiza que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente
da Federação, não poderá exceder determinados percentuais da receita corrente líquida. Nesse sentido, analise as alternativas abaixo e assinale a correta a respeito
desses percentuais.

 a) União 50%, Estados 60% e Municípios 60%
 b) União 60%, Estados 50% e Municípios 60%
 c) União 60%, Estados 50% e Municípios 50%
 d) União 50%, Estados 40% e Municípios 45%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075196

Questão 65: EDUCA PB - AFTM (S Franc PB)/Pref S Francisco PB/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com o art. 19. Da Lei de Responsabilidade Fiscal, para os fins do disposto do, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da
Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I. União: 60% (sessenta por cento). 
II. Estados: 60% (sessenta por cento). 
III. Municípios: 60% (sessenta por cento).

Está(ao) CORRETAS a(s) alternativa(s): 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1084786

Questão 66: CPCON UEPB - TCont (Pref Sumé)/Pref Sumé/2019
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Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a despesa total com pessoal será apurada considerando a soma de despesas com pessoal realizada no
mês em referência: 

 a)  Com a dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência para a despesa empenhada e de caixa para  despesa paga. 
 b)  A soma da despesa com pessoal realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de caixa. 
 c)  Com a dos doze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 
 d)  Com a dos doze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de caixa. 
 e)  Com a dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1087163

Questão 67: Instituto AOCP - Cont (S Bento Sul)/Pref S Bento do Sul/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O Contador da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul (SC) extraiu do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais (SICONFI) o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 1º
Quadrimestre 2019, com informações do Quadro de Apuração do Cumprimento do Limite Legal das despesas com pessoal do Poder Executivo. O quadro apresentava as
seguintes informações:
 

 
Conforme as informações apesentadas, observando os parâmetros legais na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), quanto às despesas com pessoal e seus limites na
esfera municipal, assinale a alternativa correta. 

 a)  O Poder Executivo excedeu o Limite de Alerta. 
 b)  O Poder Executivo excedeu o Limite Prudencial. 
 c)  O Poder Executivo excedeu o Limite Máximo. 
 d)  O Poder Executivo não excedeu nenhum Limite.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1092508

Questão 68: IBFC - Gest (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/Público/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Em relação a Lei Complementar nº 101/00, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente de federação, não poderá exceder os percentuais
da receita corrente líquida. Sobre o valor limite de pessoal para o Estado de “Toc-Toc”, apresentando uma receita corrente líquida no valor de R$ 837.035,00, assinale a
alternativa correta.

 a)  R$ 334.814,00
 b)  R$ 418.517,50
 c)  R$ 502.221,00
 d)  R$ 342.347,32

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115375

Questão 69: IBFC - CPM (SMASDH Cuiabá)/Pref Cuiabá/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, sobre o valor limite de pessoal para o Estado de Logo Ali que apresenta a receita corrente líquida no total de R$
523.242,00, assinale a alternativa correta.

 a) R$ 313.945,20
 b) R$ 261.620,00
 c) R$ 282.550,68
 d) R$ 256.388,58

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1119106

Questão 70: COPS UEL - Proc (Londrina)/Pref Londrina/Serviço de Procuradoria Jurídica/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Assinale a alternativa que corresponde, corretamente, à competência municipal para legislar sobre as finanças públicas pertinente ao seu peculiar interesse em relação
aos limites de gastos com pessoal. 

 a)  Diante da autonomia municipal, a Lei de Responsabilidade Fiscal não poderá interferir na competência legislativa em relação aos limites de gastos com pessoal. 
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 b)  O Município, por meio do seu legislador, poderá impor ao executivo limites de gastos com pessoal em percentual menor do que aquele previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal. 

 c)  O Município poderá, por meio do seu legislador, excluir, para efeito de cálculos, os gastos com pessoal inativo. 
 d)  O Município poderá, por meio do seu legislador, mediante projeto de lei de iniciativa do Legislativo, impor limites de gastos com pessoal mais rígidos do que o

previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 e)  O Município poderá, por meio do seu legislador, mediante projeto de lei de iniciativa do Executivo, impor limites de gastos com pessoal mais rígidos do que o

previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1129998

Questão 71: COPS UEL - Eco (Londrina)/Pref Londrina/Serviço de Economia/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
No Brasil, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), há um conjunto de limites estabelecidos, condições e proibições para manter o ente da Federação dentro dos limites
de despesa com pessoal. Esses limites estão apresentados na LRF, na Seção II do art. 18 ao 24.

Em relação à LRF, considere as afirmativas a seguir.

I. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida
discriminados a seguir: União 50%; Estados 60%; Municípios 60%.

II. A participação da despesa total com pessoal do Poder Judiciário, na receita corrente líquida, não pode ultrapassar 49% nos Estados.

III. A participação da despesa total com pessoal do Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União, na receita corrente líquida, não pode ultrapassar
37% na União.

IV. A participação da despesa total com pessoal do Poder Executivo, na receita corrente líquida, não pode ultrapassar 54% nos Municípios.

Assinale a alternativa correta.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1130091

Questão 72: VUNESP - Proc Leg (CM Mauá)/CM Mauá/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
 A seguridade social tem relevância constitucional, sendo de fundamental importância para o equilíbrio das contas públicas no Brasil. A esse respeito, é correto afirmar,
com base na legislação nacional, que

 a)  nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido, exceto mediante aprovação de lei complementar específica.
 b)  a expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados no âmbito da seguridade social depende de prévia compensação da nova despesa pelo aumento

permanente de receita.
 c)  nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total.
 d)  para fins da lei de responsabilidade fiscal, a seguridade social abrange apenas os benefícios de previdência e assistência social destinados aos servidores públicos

não militares, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.
 e)  o reajustamento de valor do benefício ou do serviço da seguridade social, a fim de preservar o seu valor real, é vedado, exceto quando haja cabal demonstração

de ausência de impactos sobre as metas de resultado fiscal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1130666

Questão 73: VUNESP - Proc Leg (CM Mauá)/CM Mauá/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Conforme previsto na Lei Complementar no 101/2000, o limite específico de despesa de pessoal para o Poder Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida é,
respectivamente para União, Estados e Distrito Federal, e Municípios, de:

 a)  1%, 2% e 4%.
 b)  1,5%, 3% e 6%.
 c)  2,5%, 3% e 6%.
 d)  3%, 4% e 6%.
 e)  3%, 6% e 6%.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1130671

Questão 74: GUALIMP - Teso (Porciúncula)/Pref Porciúncula/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A despesa total com pessoal, em cada período de apuração nos Munícipios, não poderá exceder o seguinte percentual da receita corrente líquida:

 a) 60%.
 b) 62%.
 c) 63%.
 d) 65%.



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658178/imprimir 17/46

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140357

Questão 75: MetroCapital - PJur (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Considere os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. Segundo o art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, a despesa total com pessoal, em cada período
de apuração, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida. No caso dos Municípios este percentual é de 60% (sessenta por cento), sendo que na
verificação do atendimento deste limite, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados.

II - relativas a incentivos à demissão voluntária.

III - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados.

 a)  Apenas o item I está correto. 
 b)  Apenas os itens I e II estão corretos. 
 c)  Apenas os itens I e III estão corretos. 
 d)  Apenas os itens II e III estão corretos. 
 e)  Todos os itens estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148588

Questão 76: FUNDEP - Cont (Uberlândia)/Pref Uberlândia/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Na Seção II da Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estão descritos os limites de gastos com pessoal dos entes da
Federação.
 
Com relação a esses limites, assinale a alternativa incorreta.

 a)  A despesa total com pessoal em um município, em cada período de apuração, não poderá exceder 60% da receita corrente líquida.
 b)  A apuração da despesa total com pessoal é feita somando-se a despesa realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores.
 c)  Na esfera municipal, o limite da despesa total com pessoal é de 54% para o Poder Executivo e de 6% para o Poder Legislativo.
 d)  As despesas referentes a incentivos à demissão voluntária são computadas na verificação do atendimento dos limites para gasto com pessoal, definidos pela LRF.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156629

Questão 77: FUNDEP - Econ (Uberlândia)/Pref Uberlândia/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Analise o trecho a seguir, extraído do Art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no Art. 20, ultrapassar os
limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no Art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado                                      , adotando-se,
entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do Art. 169 da Constituição.
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna anterior.

 a)  no ano seguinte, sendo pelo menos um terço no primeiro semestre
 b)  nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro
 c)  nos dois bimestres seguintes, sendo pelo menos metade no primeiro
 d)  nos dois trimestres seguintes, sendo pelo menos dois terços no primeiro

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156921

Questão 78: CESGRANRIO - Tec (UNIRIO)/UNIRIO/Contabilidade/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Para fins de controle das despesas públicas que promova uma gestão equilibrada dos gastos, a LRF impôs limite quanto à despesa de pessoal, que consiste em um dos
principais gastos públicos. Esse limite foi definido por poderes pela Lei de Responsabilidade para maior responsabilização dos gestores.
 
Considerando a composição da administração pública federal, um órgão que tem suas despesas com pessoal incluídas no limite atribuído ao Poder Executivo (40,9% da
RCL) é a(o)

 a)  Controladoria Geral da União
 b)  Ministério Público Federal
 c)  Supremo Tribunal Federal
 d)  Tribunal Regional Federal
 e)  Tribunal de Contas da União

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1174933

Questão 79: CESGRANRIO - Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Com o objetivo de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a LRF estabeleceu limites para a despesa com pessoal dos entes
públicos.
 
Considerada uma Receita Corrente Líquida (RCL) na União de R$ 2 bilhões de reais, a despesa com pessoal atingirá o limite prudencial com o valor de
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 a)  R$ 1,2 bilhão
 b)  R$ 1,08 bilhão
 c)  R$ 1 bilhão
 d)  R$ 950 milhões
 e)  R$ 900 milhões

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1175805

Questão 80: Machado de Assis - Cont (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) estabelece, em regime nacional, parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de
cada ente federativo (estados e municípios) brasileiro. As restrições orçamentárias visam preservar a situação fiscal dos entes federativos, de acordo com seus balanços
anuais, com o objetivo de garantir a saúde financeira de estados e municípios, a aplicação de recursos nas esferas adequadas e uma boa herança administrativa para os
futuros gestores. Assinale a alternativa que contempla a limitação dos gastos que são impostos junto à União: 50%, Estados: 60% e Municípios: 60%.

 a)  Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração.
 b)  Derivadas da convocação extraordinária do Congresso Nacional.
 c)  Despesa total com pessoal.
 d)  Relativas a Incentivos à demissão voluntária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199927

Questão 81: Machado de Assis - Cont (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) estabelece, em regime nacional, parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto
público de cada ente federativo (estados e municípios) brasileiro. Baseado na LRF, assinale a alternativa que apresenta os limites de despesa total com pessoal, em
percentual da receita corrente líquida:

 a)  União: 30%, Estados: 80% e Municípios: 80%.
 b)  União: 40%, Estados: 70% e Municípios: 70%.
 c)  União: 50%, Estados: 60% e Municípios: 60%.
 d)  União: 60%, Estados: 50% e Municípios: 50%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199932

Questão 82: FSADU (UFMA) - Cont (CM São Luís)/CM São Luís/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Segundo os Arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente federativo, não pode exceder
certos percentuais da receita corrente líquida, os quais se tornam limites globais para a repartição em cada esfera de poder. Desse modo, na esfera municipal, a despesa
total com pessoal no Poder Legislativo não pode exceder

 a) 3,60% da receita corrente líquida.
 b) 6,00% da receita corrente líquida.
 c) 4,90% da receita corrente líquida.
 d) 5,00% da receita corrente líquida.
 e) 5,20% da receita corrente líquida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1216977

Questão 83: IESES - Proc Mun (São José)/Pref São José/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Considerando as regras sobre as leis orçamentárias, bem como as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/2000), assinale a
alternativa correta: 

 a)  A vigência de cada Plano Plurianual (PPA) inicia no primeiro ano de cada mandato presidencial no âmbito da União Federal. 
 b)  É vedada a destinação de recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas. 
 c)  A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) orienta a elaboração do Plano Plurianual (PPA). 
 d)  A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir

discriminados: (a) União - 50% (cinquenta por cento); (b) Estados - 60% (sessenta por cento); e (c) Municípios - 60% (sessenta por cento).
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1227150

Questão 84: IBADE - AAd (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
No parágrafo 1o do Art. 18 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, está estabelecido que os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à
substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como: 

 a)  adicionais excedentes.
 b)  encargos Sociais.
 c)  gratificações.
 d)  contribuições recolhidas pelo Erário.
 e)  outras Despesas de Pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243919
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Questão 85: IBGP - Cont (CM Dom Viçoso)/CM Dom Viçoso/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A despesa total com pessoal corresponde ao somatório dos gastos do município com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais
e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Para a apuração dos gastos com pessoal, não se verifica apenas o exercício de competência, mas também o período entre o mês de apuração e os 11 meses anteriores,
formando-se a apuração no último período equivalente a 12 meses.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE despesa computada na apuração do gasto total com pessoal do município. 

 a)  Gastos com serviços prestados por empresas privadas ou outros profissionais, mediante comprovação de que se trata de serviços típicos da administração, tais
como serviços de médicos, educadores e motoristas. 

 b)  Gastos com indenização por demissão de servidores ou empregados. 
 c)  Gastos relativos a incentivos à demissão voluntária. 
 d)  Gastos decorrentes de decisão judicial, cuja competência seja de período imediatamente anterior a 11 meses ao da apuração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1246701

Questão 86: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Faxinalzinho)/Pref Faxinalzinho/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Quais são os limites, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, dos gastos com pessoal no setor público? 

 a)  40% da receita corrente líquida para a União e 60% da receita corrente líquida para Estados e Municípios. 
 b)  60% da receita corrente líquida para a União e 40% da receita corrente líquida para Estados e Municípios. 
 c)  40% da receita corrente líquida para a União e 50% da receita corrente líquida para Estados e Municípios. 
 d)  50% da receita corrente líquida para a União e 60% da receita corrente líquida para Estados e Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1269615

Questão 87: FUNDATEC - AAE (Pref C Bicaco)/Pref Coronel Bicaco/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os
percentuais da receita corrente líquida: para União: 50% (cinquenta por cento); para os estados: 60% (sessenta por cento) e para os municípios: 60% (sessenta por
cento). Sendo assim, de acordo com as disposições da referida Lei Complementar, na esfera municipal, a repartição dos mencionados limites não poderá exceder os
seguintes percentuais:

I. 4% (quatro por cento) para o Ministério Público. 
II. 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver. 
III. 50% (cinquenta por cento) para o Executivo.

Quais estão corretas? 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296038

Questão 88: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Administração/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Nos termos da Lei Complementar 101/00, entende(m)-se como “Outras Despesas de Pessoal”

 a)  o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder.

 b)  os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos.
 c)  os investimentos com servidores que atuam na saúde pública.
 d)  os vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de

qualquer natureza.
 e)  os encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1298278

Questão 89: ITAME - Adv (CM Caldazinha)/CM Caldazinha/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Tomando por base esta lei
marque a alternativa CORRETA.

 a)  A despesa total com pessoal, em cada período de apuração, e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, sendo
limitada a União em 50%(cinquenta por cento); os Estados e Municípios em 60%(sessenta por cento).

 b)  Na esfera municipal o limite com gasto com pessoal é de 10%(dez porcento) para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Município, quando houver. 
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 c)  O município pode ter no máximo uma despesas com pessoal do Executivo de 50%(cinquenta por cento), do limite global.
 d)  A repartição dos limites globais dos gastos com pessoal, na esfera municipal, não poderá exceder os seguintes percentuais: 6%(seis por cento) para o Legislativo,

incluindo o Tribunal de contas do Município, se houver e 64%(sessenta e quatro por cento) para o Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1328773

Questão 90: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPA/TJ PA/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Determinado estado da Federação criou, por meio de lei, gratificação salarial para os servidores de uma carreira específica. Mesmo sabendo que haverá aumento de
despesas de pessoal, não foi elaborada uma estimativa de impacto orçamentário-financeiro para o exercício em que a lei entrar em vigor nem para os dois exercícios
subsequentes.
 
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, essa lei

 a)  somente vigorará a partir do exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.
 b)  será considerada anulável, enquanto não for elaborada a referida estimativa.
 c)  não sofrerá qualquer prejuízo em sua validade, uma vez que a exigência não atinge despesa de pessoal.
 d)  somente poderá entrar em vigor após a elaboração da referida estimativa.
 e)  será considerada nula de pleno direito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1351345

Questão 91: DIRENS Aeronáutica - EAOAp (CIAAR)/CIAAR/Ciências Contábeis/2019
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, definiu os limites
relativos à despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da Federação.
 
Acerca de tais limites, é correto afirmar que a/o

 a)  verificação do seu atendimento permite que despesas com pagamento de indenizações por demissão de servidores públicos não sejam computadas.
 b)  percentual relativo ao limite de gasto dos Estados e Municípios deve ser calculado sobre a receita corrente líquida e, em relação à União, sobre o somatório das

receitas correntes e de capital.
 c)  não cumprimento dos limites relativos à despesa total com pessoal pode acarretar em exoneração de servidores não estáveis como última medida de controle,

sendo vedada a exoneração de servidores estáveis.
 d)  adoção de ações de redução da despesa com pessoal deve ser iniciada no quadrimestre imediatamente subsequente àquele em que o gasto total com pessoal

tenha excedido em 5% o limite legalmente estabelecido.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1365046

Questão 92: VUNESP - Proc (IPSM SJC)/IPSM SJC/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com as previsões contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o controle da despesa com pessoal, assinale a alternativa correta.

 a)  A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos doze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
caixa.

 b)  Os encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente, na condição de empregador, às entidades de previdência não podem ser consideradas no cômputo da
despesa total com pessoal.

 c)  Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras
Despesas de Pessoal”, entrando no cômputo da despesa total com pessoal.

 d)  É vedado, em qualquer hipótese, o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título se a despesa total com pessoal do Poder
Executivo exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite legalmente previsto.

 e)  Os limites legais de despesa total com pessoal aplicam-se apenas à administração direta dos entes federativos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597160

Questão 93: VUNESP - Dir (CM 2 Córregos)/CM 2 Córregos/Contábil Legislativo/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Considere as seguintes informações para responder à questão.

As seguintes informações foram extraídas do Balanço Orçamentário de um Poder Executivo municipal referente ao exercício financeiro de 2016, em R$:
 

Receitas Orçamentárias Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas

Alienação de Bens Imóveis 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Alienação de Bens Móveis 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

Contribuições de Melhoria 600.000,00 600.000,00 650.000,00

Contribuições Econômicas 200.000,00 200.000,00 180.000,00

Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 350.000,00 350.000,00 340.000,00

Contribuições Sociais 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Impostos 20.000.000,00 20.000.000,00 19.000.000,00
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Operações de Crédito – Mercado Interno 800.000,00 800.000,00 750.000,00

Taxas 8.000.000,00 8.000.000,00 7.500.000,00

Transferências de Convênios (Receitas Correntes) 6.800.000,00 6.800.000,00 1.000.000,00

Transferências de Convênios (Receitas de Capital) 3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00
 

Despesas Orçamentárias Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas

Amortização da Dívida 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00

Inversões Financeiras 1.500.000,00 1.000.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00

Investimentos 5.500.000,00 6.000.000,00 5.800.000,00 5.500.000,00 5.000.000,00

Juros e Encargos da Dívida 150.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 80.000,00

Outras Despesas Correntes 19.600.000,00 20.000.000,00 19.000.000,00 18.000.000,00 17.000.000,00

Pessoal e Encargos Sociais 16.600.000,00 16.250.000,00 15.100.000,00 14.800.000,00 14.500.000,00
 

 
Informações adicionais referentes ao exercício financeiro de 2016:

– Não houve contribuição dos servidores municipais para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social.

– Não houve receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da Constituição Federal de 1988.
 
Com base nessas informações e de acordo com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo municipal no
exercício financeiro de 2016 não poderia ultrapassar o limite de 

 a)  60% da Receita Corrente Líquida Realizada. 
 b)  60% da Receita Orçamentária Atualizada. 
 c)  60% da Receita Orçamentária Realizada. 
 d)  54% da Receita Corrente Líquida Realizada. 
 e)  54% da Receita Corrente Líquida Atualizada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/599487

Questão 94: PR4 (UFRJ) - Tec (UFRJ)/UFRJ/Contabilidade/Geral/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Para fins de verificação do cumprimento dos limites de despesa total com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, NÃO são computadas as despesas relativas
a: 

 a) empregados públicos. 
 b) ocupantes de mandatos eletivos. 
 c) servidores com cargos em comissão. 
 d) incentivos à demissão voluntária de servidores. 
 e) servidores celetistas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/605083

Questão 95: Instituto AOCP - Per (ITEP RN)/ITEP RN/Criminal/Ciências Contábeis e Ciências Econômicas/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Assinale a alternativa correta que a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelece como despesa total com pessoal. 

 a)  O somatório dos gastos com gratificações e vantagens pessoais de qualquer natureza de empresas privadas que efetuam doações para entidades sem fins
lucrativos. 

 b)  O somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas. 
 c)  Pagamento da folha para pessoal de empresas vencedoras de licitação pública. 
 d)  O somatório dos gastos com gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza de empresas vencedoras de licitação pública. 
 e)  O somatório dos gastos com pagamento para pessoal de empresas contratadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/607730

Questão 96: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Controladoria/Auditoria, Normas e Informações Gerenciais/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Os dados a seguir foram extraídos do Relatório de Gestão Fiscal Consolidado de um município referente ao exercício de 2016

 
Receita Corrente Líquida R$ 5.292.000.000,00

Despesa Total com Pessoal - Poder
Executivo

R$ 2.698.920.000,00

Despesa Total com Pessoal - Poder R$ 343.980.000,00
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Legislativo
 

A partir da análise dos dados e à luz das regras fiscais aplicáveis, é correto afirmar que:

 a)  ambos os poderes, individualmente, ultrapassaram o limite máximo de despesa total com pessoal;
 b)  apenas o Poder Executivo ultrapassou individualmente o limite máximo de despesa total com pessoal;
 c)  o Poder Legislativo ultrapassou apenas o limite prudencial;
 d)  o Poder Executivo está abaixo do limite de alerta;
 e)  a despesa total com pessoal consolidada do município ultrapassou o limite prudencial. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/611128

Questão 97: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Controladoria/Auditoria, Normas e Informações Gerenciais/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Em um ente municipal, ao final do 2º trimestre de um exercício, a despesa total com pessoal atingiu o montante de R$ 3.900.733.200,00, sendo que o limite máximo
admitido era de R$ 3.714.984.000,00. 
 
De acordo com as disposições da LRF, no quadrimestre seguinte essa despesa deverá ser reduzida em:

 a)  R$ 185.749.200,00;
 b)  pelo menos R$ 46.437.300,00;
 c)  pelo menos R$ 61.916.400,00;
 d)  pelo menos R$ 92.874.600,00;
 e)  no máximo R$ 92.874.600,00. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/611132

Questão 98: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Licitação, Contratos e Convênios/Compras, Patrimônio e Materiais/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Um dos limites impostos aos entes públicos pela LRF é a despesa com pessoal, individualizada por poder e órgão. 
No caso do Poder Legislativo Municipal que tem como referência uma Receita Corrente Líquida de R$ 240 milhões, terá como limite de despesa com pessoal o valor de:

 a)  R$ 144 milhões;
 b)  R$ 129,6 milhões;
 c)  R$ 14,4 milhões;
 d)  R$ 7,2 milhões;
 e)  R$ 4,8 milhões. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/611528

Questão 99: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Financeira/Registros Contábeis e Orçamento, e Registros Contábeis, Liquidação,
Financeiro/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O Município de Pinhas, ao elaborar o Demonstrativo da Despesa com Pessoal referente ao 1º quadrimestre de 2017, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal,
inesperadamente descobriu que ultrapassou os 95% do limite definido no Art. 20 da LRF. 
 
Diante dessa situação, o Município ficou vedado de:

 a)  contrair operação de crédito, destinada ao refinanciamento da dívida mobiliária, dando como garantia a arrecadação do próximo exercício;
 b)  encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal visando aumentar a alíquota do imposto sobre serviços;
 c)  realizar qualquer alteração de estruturas de carreiras e órgãos;
 d)  conceder aumento ou reajuste a qualquer título, inclusive se derivado de determinação contratual;
 e)  realizar provimento de cargo público, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e

segurança. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612156

Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PE)/PGE PE/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
À luz da LRF, considera-se despesa de pessoal para fins de atendimento aos limites orçamentários o(a)

 a) auxílio-transporte.
 b) FGTS.
 c) indenização por demissão de servidores ou empregados.
 d) assistência para custeio de educação pré-escolar.
 e) auxílio-alimentação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/614153

Questão 101: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 2/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Em relação às despesas e receitas públicas e à dívida ativa da União, julgue o item subsequente.
 



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658178/imprimir 23/46

Situação hipotética: No primeiro quadrimestre de 2016, verificou-se que a despesa com pessoal do Poder Executivo de determinado município era equivalente a 56%
da receita corrente líquida do ente. Assertiva: Nessa situação, o município estava impedido de obter garantia de outro ente e deveria eliminar o percentual excedente
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616298

Questão 102: VUNESP - Proc Aut (PAULIPREV)/PAULIPREV/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Nos termos da Lei Complementar nº 101/00, se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, é vedado(a) ao Poder, entre outros: 

 a)  provimento de cargo público em qualquer área. 
 b)  alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 
 c)  contratação de pessoal a qualquer título, inclusive para reposição decorrente de aposentadoria de qualquer área. 
 d)  concessão de reajuste ou adequação de remuneração, inclusive os derivados de sentença judicial. 
 e)  admissão, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria da área de tecnologia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618297

Questão 103: VUNESP - Proc Aut (PAULIPREV)/PAULIPREV/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar nº 101/2000 trouxe importantes dispositivos relativos ao equilíbrio entre receitas e despesas do orçamento da seguridade social, entre eles, a
previsão de que 

 a)  nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, exceto no caso de
expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados. 

 b)  o reajustamento de valor de benefício ou serviço da seguridade social, a fim de preservar o seu valor real, deve ser compensado pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa. 

 c)  benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas, não
podem ser criados, majorados ou estendidos sem a indicação da fonte de custeio total. 

 d)  expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados na seguridade social deve ser compensada pelo aumento permanente de receita ou pela redução
permanente de despesa. 

 e)  a seguridade social deve integrar o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618369

Questão 104: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM-BA/Controle Externo/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes federativos deverão contabilizar no limite de despesas com pessoal o somatório dos gastos relativos a pessoal ativo e
inativo e pensionistas, incluídos

 a)  os respectivos encargos sociais, com exceção dos beneficiários. 
 b)  os respectivos encargos sociais, exceto os valores relativos a funções públicas e mandatos eletivos. 
 c)  os valores relativos a funções e cargos eletivos, excetuando-se os respectivos encargos sociais que compõem conta distinta daquela de despesa de pessoal.
 d)  os valores relativos a funções públicas e mandatos eletivos, acrescidos dos respectivos encargos sociais. 
 e)  os respectivos encargos sociais, afora os valores de contribuições pagas para fins de previdência

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/621178

Questão 105: FUNDATEC - Ana Leg (ALERS)/ALERS/Administrador/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece os limites para gasto com pessoal como percentuais da receita corrente líquida em cada ente da Federação.

Sobre esses limites, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  Na verificação do atendimento dos limites percentuais, não são computadas as despesas relativas a cargos, funções ou empregos militares. 
 b)  Na verificação do atendimento dos limites percentuais, não são computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados. 
 c)  Na verificação do atendimento dos limites percentuais, não são computadas as despesas relativas a incentivos à demissão voluntária. 
 d)  Na verificação do atendimento dos limites percentuais, não são computadas as despesas com inativos custeadas por recursos provenientes da arrecadação de

contribuições dos segurados. 
 e)  Na verificação do atendimento dos limites percentuais, não são computadas as despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao

da apuração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/622907

Questão 106: FUNDATEC - Ana Leg (ALERS)/ALERS/Contador/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei complementar nº 101/2000, qual o percentual máximo da receita corrente líquida que os Municípios e os Estados da Federação poderão destinar a
despesas com pessoal, em cada período? 

 a)  55%. 
 b)  60%. 
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 c)  65%. 
 d)  70%. 
 e)  75%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/622992

Questão 107: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O tamanho da administração pública e o controle de gastos públicos são temas muito atuais no cenário brasileiro. Desde o ano de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) estabeleceu as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
 
Logo, é INCORRETO afirmar que: 

 a)  A LRF está voltada para a gestão de riscos e de resultados na administração pública. 
 b)  É nulo de pleno direito o ato de que resulte o aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do

respectivo Poder. 
 c)  Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, é vedada ao Poder ou órgão que houver incorrido no excesso, a concessão

de vantagem, aumento ou reajuste, salvo os derivados de sentença judicial, de determinação legal ou contratual e os decorrentes da revisão geral anual da remuneração
nos termos da Constituição Federal. 

 d)  Atingido o limite prudencial estabelecido em lei, fica vedada a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 
 e)  Atingido o limite prudencial estabelecido em lei, há a vedação absoluta de provimento de cargo público, a admissão ou a contratação de pessoal a qualquer título,

inclusive reposições decorrentes de aposentadoria.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623824

Questão 108: VUNESP - Proc (CM Indaiatuba)/CM Indaiatuba/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Para fins do que dispõe a Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os
percentuais da receita corrente líquida, conforme determinados pela Lei Complementar nº 101/00.
 
Para os municípios, referido percentual é de 

 a)  60%. 
 b)  50%. 
 c)  40%. 
 d)  35%. 
 e)  22,5%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625119

Questão 109: VUNESP - Tec (CM Indaiatuba)/CM Indaiatuba/Contabilidade/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a demonstração de receitas e despesas, a Prefeitura de Indaiatuba precisa calcular os limites das despesas com pessoal e, para isso, levantou os
seguintes dados referentes ao exercício de 2017:
 

i) Despesas em Reais

•   Despesas com Pessoal (Poder Legislativo e Executivo)
•   Outras Despesas de Pessoal (art. 18, §1º da LFR)
•   Despesas com Transferências de pessoas

15.000
2.000
4.500

ii) Receitas em Reais

•   Receita Corrente Total
•   Contribuição para previdência do servidor
•   Compensação entre regimes

50.000
7.200

300
 
Dadas as informações, pede-se demonstrar o valor comprometido da receita corrente líquida com as Despesas com Pessoal, e se o Município está cumprindo o limite
global definido no inciso III do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando que a Receita Corrente Líquida – RCL no período é de R$ 42.500. 

 a)  O município já comprometeu 100% do limite de despesa com pessoal, relacionado com a RCL. 
 b)  O município está abaixo do limite com o comprometimento em 55,43%, relacionado com a RCL. 
 c)  O município está no limite com o comprometimento em 60%, relacionado com a RCL. 
 d)  O município está abaixo do limite com o comprometimento em 89,12%, relacionado com a RCL. 
 e)  O município já comprometeu 84,31% do limite de despesa com pessoal, relacionado com a RCL.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625137

Questão 110: VUNESP - Ana Leg (CMSJC)/CM SJC/Contador/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
As seguintes informações sobre as receitas orçamentárias arrecadadas de um determinado ente municipal, referentes ao exercício financeiro de 2017, foram extraídas do
seu sistema de contabilidade.
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– Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria........................................R$ 10.500.000,00 
– Transferências Correntes...........................................................................R$ 5.000.000,00 
– Outras Receitas Correntes.........................................................................R$ 1.500.000,00 
– Transferências de Capital..........................................................................R$ 1.300.000,00 
– Receita de Serviços....................................................................................R$ 1.100.000,00 
– Contribuições................................................................................................R$ 900.000,00 
– Alienação de Bens.........................................................................................R$ 700.000,00 
– Outras Receitas de Capital............................................................................R$ 500.000,00

 
Informações adicionais referentes ao exercício financeiro de 2017:

– Contribuição dos servidores municipais para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social: R$ 200.000,00;

– Não houve receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do artigo 201 da Constituição Federal de 1988;

– Não houve valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87/1996 e do fundo previsto pelo artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;

– Não havia Tribunal de Contas do Município.

Com base nessas informações tomadas em conjunto e de acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, a despesa total com pessoal do Poder
Executivo e do Poder Legislativo do município, no exercício financeiro de 2017, não poderia ter ultrapassado os limites, respectivamente, em R$, de 

 a)  11.502.000,00 e 1.278.000,00. 
 b)  10.152.000,00 e 1.128.000,00. 
 c)  10.260.000,00 e 1.140.000,00. 
 d)  9.212.000,00 e 2.068.000,00. 
 e)  9.310.000,00 e 2.090.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/626876

Questão 111: VUNESP - Ana Leg (CMSJC)/CM SJC/Contador/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a despesa total com pessoal será apurada somando-se a
despesa 

 a)  realizada no mês em referência com as dos doze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, sendo que a verificação do
cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRF será realizada ao final de cada semestre. 

 b)  realizada no mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, sendo que a verificação do
cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRF será realizada ao final de cada quadrimestre. 

 c)  realizada no mês em referência com as dos doze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de caixa, sendo que a verificação do cumprimento dos
limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRF será realizada ao final de cada quadrimestre. 

 d)  paga no mês em referência com as dos doze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de caixa, sendo que a verificação do cumprimento dos
limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRF será realizada ao final de cada quadrimestre. 

 e)  paga no mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, sendo que a verificação do cumprimento
dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRF será realizada ao final de cada semestre.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/626877

Questão 112: FGV - AMCI (CGM Niterói)/Pref Niterói/Auditoria Governamental/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
No ano de 2017, o limite de gastos com pessoal do Ministério Público de um determinado Estado da Federação foi de R$ 400 mil, de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).

Sendo assim, é correto dizer que o limite de gastos com pessoal do Judiciário desse Estado foi de 

 a)  R$ 200 mil. 
 b)  R$ 600 mil. 
 c)  R$ 800 mil. 
 d)  R$ 1 milhão 
 e)  R$ 1,2 milhão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/632485

Questão 113: FGV - AMCI (CGM Niterói)/Pref Niterói/Auditoria Governamental/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Após ultrapassar os limites de despesa com pessoal na Receita Corrente Líquida, definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Brasil entrou em guerra com um país
vizinho.

Considerando essa situação hipotética, espera-se que os prazos para a retomada dos limites 

 a)  sejam suspensos. 
 b)  sejam duplicados. 
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 c)  sejam triplicados. 
 d)  mantenham-se inalterados. 
 e)  tenham aplicação imediata.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/632486

Questão 114: FGV - AMCI (CGM Niterói)/Pref Niterói/Controladoria/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Com relação às despesas com pessoal, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

(  ) O auxílio moradia está inserido no limite das despesas com pessoal, conforme o Art. 18 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
fazendo parte da chamada Folha de Pagamentos.

(  ) O ato de que resulte aumento da despesa com pessoal, expedido nos cento e vinte dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão,
é anulável, podendo ser denunciado por qualquer cidadão.

(   ) No atendimento aos limites da despesa com pessoal definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não serão computados os gastos relativos a incentivos à
demissão voluntária.

Assinale a opção que indica a sequência correta, segundo a ordem apresentada. 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/632587

Questão 115: IBFC - EPPGG (SEPLAG SE)/SEPLAG SE/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida estabelecidos da
LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) – Lei Complementar n. 101 de 2000. Se em determinado Estado a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por
cento) do limite, será vedado:

I. Extinguir cargo, emprego ou função.
II. Conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual.
III. Alterar a estrutura de carreira que implique ou não aumento de despesa.
IV. Prover cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores
das áreas de educação, saúde e segurança.

 
Estão corretas as afirmativas:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/634330

Questão 116: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico Administrativo/Administração/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Um determinado Estado apresenta Receita Corrente Líquida de 1 bilhão de reais no último relatório divulgado pelo Poder Executivo, enquanto a despesa total com
pessoal do único Tribunal de Contas Estadual, para o mesmo período, foi de 5 milhões de reais, mantendo percentual histórico. Uma comissão foi criada no âmbito da
Assembleia Legislativa, tendo apurado que, nos últimos 12 meses, houve execução de 6 milhões de reais com servidores efetivos, 16 milhões de reais com servidores de
provimento em comissão e 6 milhões de reais com contratos de terceirização de mão de obra referentes à substituição de servidores. Nesse caso, 

 a)  o limite de gastos com despesas de pessoal, no caso relatado, ainda não teria sido excedido. 
 b)  o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa têm limites de gastos separados para fins de contabilização do limite de despesas de pessoal da LRF. 
 c)  o gasto com os contratos de terceirização mencionados deve ser deduzido da despesa total com pessoal, para cômputo do limite da LRF. 
 d)  como último recurso, seria possível até mesmo a exoneração de servidores efetivos estáveis. 
 e)  não há qualquer impedimento à nomeação de servidores aprovados em concurso público já homologado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638994

Questão 117: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Considere as seguintes informações quanto à despesa total com pessoal que foram extraídas do sistema contábil do Poder Judiciário de um determinado Estado e que se
referem ao exercício financeiro de 2017.

− Despesa empenhada: R$ 143.000.000,00 
− Despesa liquidada: R$ 141.000.000,00 
− Despesa paga: R$ 140.900.000,00 
− Despesa reconhecida no resultado patrimonial conforme o regime de competência: R$ 141.000.000,00

A Receita Corrente Líquida do Estado referente ao exercício financeiro de 2017 foi R$ 2.500.000.000,00.
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De acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Judiciário, em 31/12/2017, 

 a)  estava vedado a contratar horas extras, pois a despesa total com pessoal excedeu o limite prudencial. 
 b)  estava vedado a conceder vantagens, aumentos, reajustes ou adequar a remuneração a qualquer título, pois a despesa total com pessoal excedeu o limite total. 
 c)  estava impedido de obter garantia, direta ou indireta, de outro ente, pois a despesa total com pessoal excedeu o limite de alerta. 
 d)  não estava vedado a criar cargo, emprego ou função, pois a despesa total com pessoal não excedeu o limite prudencial. 
 e)  não estava impedido de alterar a estrutura de carreira que implicasse aumento de despesa, pois a despesa total com pessoal não excedeu o limite de alerta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/654017

Questão 118: FCC - Tec Prev (SEGEP MA)/SEGEP MA/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Atenção: Para responder à questão, considere a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
Os gastos com pessoal nos entes federados NÃO poderão exceder 

 a)  50% da receita corrente líquida da União, Estados e Municípios, não se incluindo aí despesas decorrentes de incentivo à demissão voluntária. 
 b)  60% da receita corrente líquida da União, Estados e Municípios, incluindo aí despesas decorrentes de incentivo à demissão voluntária. 
 c)  50% da receita corrente bruta da União, Estados e Municípios, incluindo aí despesas decorrentes de incentivo à demissão voluntária. 
 d)  60% da receita corrente líquida de Estados e Municípios, não se incluindo aí despesas decorrentes de incentivo à demissão voluntária. 
 e)  60% da receita corrente bruta da União, Estados e Municípios, incluindo aí despesas decorrentes de incentivo à demissão voluntária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656890

Questão 119: FCC - Tec Prev (SEGEP MA)/SEGEP MA/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Atenção: Para responder à questão, considere a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
O ato, por exemplo, de um prefeito que promova aumento de despesa com pessoal sem a indicação da fonte de custeio será 

 a)  nulo, salvo se for editado em período superior a 180 dias antes do término do seu mandato. 
 b)  anulável, desde que editado em período não inferior a 90 dias do término do seu mandato. 
 c)  sempre eivado de nulidade, não importando o momento em que seja editado. 
 d)  nulo, salvo se for editado em período superior a 90 dias antes do término do seu mandato. 
 e)  sempre anulável, não importando o momento em que seja editado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656891

Questão 120: FCC - AFT I (São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Em março de 2018, o ordenador de despesas de um determinado ente público municipal empenhou despesa no valor de R$ 3.000,00 referente ao contrato de
terceirização de mão de obra para a substituição de um servidor público durante o mês de abril de 2018. A despesa empenhada foi liquidada e paga, pelo valor total do
empenho, respectivamente, em abril de 2018 e maio de 2018. De acordo com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, o valor de R$ 3.000,00 integrou o
cálculo 

 a)  da Despesa Total com Pessoal no mês de março de 2018. 
 b)  das Outras Despesas Correntes no mês de março de 2018. 
 c)  da Despesa Total com Pessoal no mês de maio de 2018. 
 d)  da Despesa Total com Pessoal no mês de abril de 2018. 
 e)  das Outras Despesas Correntes no mês de abril de 2018.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660009

Questão 121: CEBRASPE (CESPE) - Adm (IFF)/IFF/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Para efeito do cálculo do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os valores dos contratos de terceirização de mão de obra são classificados como outras
despesas de pessoal e serão incluídos no total da despesa de pessoal quando esses contratos 

 a) forem destinados a serviços de processamento de resíduos sólidos. 
 b) forem assinados com cooperativas ou outras entidades coletivas. 
 c) forem destinados a serviços de limpeza e conservação de edifícios. 
 d) implicarem responsabilidade trabalhista principal da parte contratante. 
 e) forem referentes à substituição de servidores e empregados públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/662814

Questão 122: IBFC - Cont (CM F Santana)/CM Feira de Stana/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Segundo a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder
os percentuais da receita corrente líquida.
 
Assinale a alternativa que apresente os percentuais corretos.
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 a) União 50% (cinquenta por cento); Estado 50% (cinquenta por cento) e Município 60% (sessenta por cento)
 b) União 50% (cinquenta por cento) Estados 60% (sessenta por cento); e Município 50% (cinquenta por cento)
 c) União 60% (sessenta por cento); Estado 60% (sessenta por cento) e Municípios 60% (sessenta por cento)
 d) União 50% (cinquenta por cento); Estado 60% (sessenta por cento) e Municípios 60% (sessenta por cento)

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/665184

Questão 123: FUNRIO - Cont (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 22, o cumprimento do limite de despesa com pessoal, será verificado 

 a) semestralmente. 
 b) mensalmente. 
 c) ao final de cada bimestre. 
 d) ao final de cada quadrimestre.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672739

Questão 124: FUNRIO - Cont (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Nº 101/2000), a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá
exceder a 

 a) 50% da Receita Corrente Líquida, no caso dos Municípios. 
 b) 55% da Receita Corrente Líquida, no caso dos Estados. 
 c) 60% da Receita Corrente Líquida, no caso dos Municípios. 
 d) 65% da Receita Corrente Líquida, no caso dos Estados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672740

Questão 125: VUNESP - Proc Mun (Sorocaba)/Pref Sorocaba/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar no 101/00 prevê como limite de gastos com despesas de pessoal, em relação aos Municípios, o percentual de

 a)  60% (sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida; não estão incluídas nesse limite as horas extras e as vantagens pessoais de qualquer natureza.
 b)  60% (sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida; estão incluídas nesse limite as despesas com inativos e pensionistas.
 c)  50% (cinquenta por cento) da Receita Corrente Líquida; não estão incluídos nesse limite os gastos relativos a mandatos eletivos.
 d)  50% (cinquenta por cento) da Receita Corrente Líquida; estão incluídos nesse limite os gastos com membros de qualquer Poder.
 e)  40% (quarenta por cento) da Receita Corrente Líquida; estão incluídos nesse limite os adicionais, as gratificações e as contribuições previdenciárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676347

Questão 126: FCC - Proc (PGE AP)/PGE AP/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O limite com despesas de pessoal é uma grande preocupação da Constituição de 1988, finalmente regulada pela Lei de Responsabilidade Fiscal − LRF no ano 2000.
Acerca do controle da Despesa Total com Pessoal (DTP) na LRF, é correto afirmar que 

 a)  no Estado do Amapá, a despesa com pessoal, em cada período de apuração, como percentual da Receita Corrente Líquida, não poderá exceder 3% para o Poder
Legislativo, incluído o Tribunal de Contas, 6% para o Poder Judiciário e 2% para o Ministério Público. 

 b)  não é computado como despesa com pessoal para efeito de cálculo dos limites da LRF a despesa com inativos, mesmo que custeadas diretamente pela conta do
tesouro. 

 c)  ainda que exista o limite, não pode vir a ser considerado nulo de pleno direito um aumento salarial descumpridor dos requisitos da LRF, por se tratar de verba
alimentar. 

 d)  a prorrogação de uma despesa de caráter continuado criada por prazo determinado não é considerada aumento de despesa, para os fins da LRF. 
 e)  uma forma de elidir o controle da LRF é promover a terceirização de mão de obra em substituição a servidores e empregados públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/677608

Questão 127: VUNESP - CI (CM Itaquactba)/CM Itaquaquecetuba/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O limite com pessoal para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver, na esfera municipal, após a repartição dos limites globais, que são
calculados sobre a receita corrente líquida em um período, será de

 a)  5%.
 b)  6%.
 c)  7%.
 d)  8%.
 e)  9%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/678546

Questão 128: VUNESP - An OP (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
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Os limites máximos com despesas de pessoal para cada poder, no município são: 

 a) 60% (sessenta por cento) no total, sendo: 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver, e 54% (cinquenta e
quatro por cento) para o Executivo. 

 b) 50% (cinquenta por cento) no total, sendo: 5% (cinco por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver e 45% (quarenta e
cinco por cento) para o Executivo. 

 c) 60% (sessenta por cento) no total, sendo: 5% (cinco por cento) para o Legislativo, 3% (três por cento) para o Tribunal de Contas do Município, quando houver, e
52% (cinquenta e dois por cento) para o Executivo. 

 d) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município; 6% (seis por cento) para o Judiciário; 49% (quarenta e nove por cento) para o
Executivo e 2% (dois por cento) para o Ministério Público. 

 e) 5% (cinco por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município; 3% (três por cento) para o Judiciário; 50% (cinquenta por cento) para o
Executivo e 2% (dois por cento) para o Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679371

Questão 129: VUNESP - An OP (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 22, parágrafo único, há um limite prudencial para despesas com pessoal, que proíbe concessão de reajuste
ou adequação de remuneração, bem como contratação de hora extra. O limite municipal é: 

 a) Executivo, 37,5% da RCL; Legislativo, 4,5% da RCL. 
 b) Executivo, 51,30% da RCL; Legislativo, 5,7% da RCL. 
 c) Executivo, 47,5% da RCL; Legislativo, 3% da RCL. 
 d) Executivo, 50% da RCL; Legislativo, 6% da RCL. 
 e) Executivo, 49,0% da RCL; Legislativo, 4% da RCL.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679373

Questão 130: FCC - Proc Leg (CL DF)/CL DF/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Constituição Federal, no caput de seu art. 169, estabelece que A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não
poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Em razão disso, a Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 19, fixou os limites totais de despesa com
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação e com base na receita corrente líquida, sendo esse limite de 60% da referida receita para Estados e
Municípios. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, relativamente ao Distrito Federal, não serão computadas as despesas de organização e de
manutenção 

 a)  do Ministério Público, da Defensoria Pública, da polícia civil e da polícia militar. 
 b)  do Ministério Público, da Defensoria Pública, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar. 
 c)  do Ministério Público, da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar. 
 d)  da Defensoria Pública, da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar. 
 e)  do Ministério Público, da Defensoria Pública, da polícia civil e do corpo de bombeiros militar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/682628

Questão 131: VUNESP - Proc (UNICAMP)/UNICAMP/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O acompanhamento das despesas de pessoal é fundamental para uma gestão fiscal responsável, por representarem despesas contínuas sobre a qual o gestor público tem
pouca margem para a redução em caso de diminuição das receitas públicas. A este respeito, é correto afirmar, com base na Lei Complementar no 101/2000 que, no caso
dos Estados, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder:

 a) 60% da receita corrente líquida, descontadas as despesas executadas por meio da Administração indireta estatual.
 b) 54% da receita corrente líquida, incluídas as despesas executadas por meio da Administração indireta estatual.
 c) 54% da receita corrente líquida, considerando-se como órgãos do Poder Legislativo Estadual a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas.
 d) 60% da receita corrente líquida, excluídas as despesas realizadas pelas empresas estatais não dependentes de recursos do Tesouro Estadual.
 e) 60% da receita corrente líquida, excluídas as despesas realizadas pelas universidades estaduais, dado se tratar de autarquias que gozam de autonomia prevista

constitucionalmente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/683717

Questão 132: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Finanças Públicas/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Conforme a Lei Complementar nº 101/2000, para verificação do atendimento do limite estabelecido para a despesa total com pessoal, 

 a)  os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores não são incluídos no cômputo da despesa total com pessoal. 
 b)  a receita corrente líquida do Distrito Federal é apurada somando-se as receitas orçamentárias arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores e

excluindo-se as transferências correntes recebidas da União.
 c)  a despesa total com pessoal será apurada somando-se, entre outras, a despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil realizada no mês em

referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de caixa. 
 d)  a despesa total com pessoal será apurada somando-se, entre outras, a despesa com Obrigações Patronais realizada no mês em referência com as dos onze

imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 
 e)  a receita corrente líquida do Distrito Federal é apurada somando-se as receitas orçamentárias correntes lançadas no mês em referência e nos onze anteriores e

excluindo-se as transferências voluntárias concedidas a outros entes federados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684312
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Questão 133: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Regulação Econômica/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Atenção: Utilize as informações abaixo para responder à questão.
 
As informações sobre as receitas públicas de um determinado ente público estadual, referentes ao exercício financeiro de 2017, foram extraídas do seu sistema de
contabilidade:
 

−   Arrecadação de R$ 10.000.000,00 referentes ao valor principal de Impostos.

−   Arrecadação de R$ 2.500.000,00 referentes ao valor principal de Taxas pela Prestação de Serviços.

−   Arrecadação de R$ 10.000,00 referentes ao valor de multas e juros de Taxas pela Prestação de Serviços.

−   Obtenção, em 01/06/2017, de Operação de Crédito de longo prazo no valor de R$ 1.500.000,00.

−   Arrecadação de Contribuições Sociais no valor de R$ 1.000.000,00.

−   Alienação de Bens Imóveis, à vista, pelo valor de R$ 550.000,00, cujo resultado com a venda foi R$ 50.000,00.

−   Obtenção, em 01/02/2017, de Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária no valor de R$ 400.000,00.

−   Recebimento de depósito caução no valor de R$ 60.000,00.

−   Arrecadação de R$ 40.000,00 de créditos inscritos em dívida ativa referentes a Aluguéis e Arrendamentos.

−   Recebimento de remuneração de Depósitos Bancários no valor de R$ 20.000,00.
 
Informações adicionais referentes ao exercício financeiro de 2017:
 

−   Parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional: R$ 3.000.000,00.

−   Contribuição dos servidores estaduais para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social: R$ 600.000,00.

−   Não houve receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do artigo 201 da Constituição Federal de 1988.

−   Não houve valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87/1996, e do fundo previsto pelo artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

 
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Judiciário Estadual, em 31/12/2017, estaria impedido de criar cargo ou emprego caso a Despesa Total com
Pessoal tivesse ultrapassado o valor de, em reais, 

 a)  773.490,00 
 b)  567.720,00 
 c)  538.380,00 
 d)  568.290,00 
 e)  598.200,00

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684614

Questão 134: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Regulação Econômica/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
As seguintes informações sobre despesas de um Poder Executivo estadual, referentes ao exercício financeiro de 2017, foram extraídas do seu sistema de contabilidade,
sendo que os valores estão em reais:
 

Item de Despesa Despesa Empenhada
Despesa conforme o Regime 

de Competência
Despesa Paga

Vencimentos e vantagens fixas 6.500.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00

Contrato de terceirização de mão de obra 
para a substituição de servidores

800.000,00 800.000,00 700.000,00

Serviços extraordinários – hora extra 900.000,00 850.000,00 850.000,00

Diárias 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00

Incentivos à demissão voluntária 1.100.000,00 1.000.000,00 950.000,00
 
O valor da despesa total com pessoal do Poder Executivo estadual apurada de acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, referente ao exercício
financeiro de 2017, foi, em reais, 

 a)  8.200.000,00 
 b)  9.300.000,00 
 c)  9.750.000,00 
 d)  7.850.000,00 
 e)  10.300.000,00

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684622
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Questão 135: COPESE-UFT - CI (CM Palmas)/CM Palmas/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Leia o fragmento de texto a seguir e responda a questão.
 
Segundo o art. 19, da Lei de Responsabilidade Fiscal, para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinquenta por cento); II -
Estados: 60% (sessenta por cento); e, III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
 
Consoante o art. 20, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a repartição dos limites globais da despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da
Federação, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  Na esfera federal: 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Poder Legislativo, excluído o Tribunal de Contas da União; 6% (seis por cento) para o
Judiciário; 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Poder Executivo; e 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União.

 b)  Na esfera estadual: 3% (três por cento) para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; 6% (seis por cento) para o Poder Judiciário; 49%
(quarenta e nove por cento) para o Poder Executivo; e 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados.

 c)  Na esfera municipal: 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, excluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; e 54% (cinquenta e quatro por
cento) para o Poder Executivo.

 d)  Na esfera federal: 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União; 0,6% (seis décimos por cento)
para o Poder Judiciário; 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Poder Executivo; e 6% (seis por cento) para o Ministério Público da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684629

Questão 136: COPESE-UFT - CI (CM Palmas)/CM Palmas/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o entendimento de despesa total com pessoal, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

 a)  É o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria,
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo ente às entidades de previdência. Também são computados, como despesa com pessoal, os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à
substituição de servidores. Empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal", e os auxílios-financeiros, como exemplo: ajuda de custo e
alimentação.

 b)  É o somatório dos gastos do ente da Federação somente com os ativos, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de
membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às
entidades de previdência. Também são computados como despesa com pessoal os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição
de servidores. Empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal" e os auxílios-financeiros, como exemplo: ajuda de custo e alimentação.

 c)  É o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria,
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo ente às entidades de previdência. Também são computados como despesa com pessoal os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à
substituição de servidores. Empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

 d)  É o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria,
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo ente às entidades de previdência. Não são computados como despesa com pessoal os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à
substituição de servidores. Empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal", e os auxílios-financeiros, como exemplo: ajuda de custo e
alimentação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684631

Questão 137: FGV - Adv (ALERO)/ALERO/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O Estado ABC pretende firmar convênio com a União para transferência voluntária de verbas para a área de segurança pública. Contudo, a Assembleia Legislativa
estadual estava descumprindo os limites com despesas de pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) por mais de um ano. Por isso, a União se
recusou a firmar o convênio para liberação das verbas.
 
Diante desse quadro, e à luz da jurisprudência consolidada do STF, assinale a afirmativa correta.

 a) O Estado ABC não poderá sofrer a sanção de recusa de transferência das verbas federais em razão de ato da Assembleia Legislativa estadual, por esta última
constituir um órgão autônomo.

 b) Por ser a Assembleia Legislativa estadual um órgão legislativo integrante da Administração Direta estadual, seu descumprimento dos limites com despesas de
pessoal impedirá o recebimento de transferências voluntárias por parte do Estado ABC.

 c) As transferências voluntárias para o Estado ABC somente serão possíveis se o percentual excedente de despesas com pessoal for eliminado pela Assembleia
Legislativa estadual nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre.

 d) Caso a despesa total com pessoal exceda a 95% (noventa e cinco por cento) do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado ABC ficará impedido de
receber transferências voluntárias pelo prazo de 1 (um) ano.

 e) O descumprimento dos limites com despesas de pessoal pela Assembleia Legislativa estadual autoriza o Poder Executivo estadual a realizar limitação de empenho
referente a esses gastos com o fim de poder receber as transferências voluntárias de verbas federais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/688790

Questão 138: VUNESP - Cont (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Segundo a Lei da Responsabilidade Fiscal, as despesas de pessoal dos municípios, em relação à sua receita corrente líquida, não poderão exceder o limite de
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 a) 60%, sendo que no máximo 10% do valor correspondente poderá ser utilizado para pagamentos do Poder Legislativo, e os restantes 90%, para o Poder
Executivo.

 b) 60%, sendo que no máximo 20% do valor correspondente poderá ser utilizado para pagamentos do Poder Legislativo, e os restantes 80%, para o Poder
Executivo.

 c) 60%, sendo que no máximo 10% do valor correspondente poderá ser utilizado para pagamentos do Poder Legislativo, 80% para o Poder Executivo, e os restantes
10%, para o Poder Judiciário.

 d) 50%, sendo que no máximo 10% do valor correspondente poderá ser utilizado para pagamentos do Poder Legislativo, e os restantes 90%, para o Poder
Executivo.

 e) 50%, sendo que no máximo 10% do valor correspondente poderá ser utilizado para pagamentos do Poder Legislativo, e os restantes 90%, para o Poder
Executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691167

Questão 139: VUNESP - Cont (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A verificação do cumprimento dos limites para a despesa com pessoal dos entes federados, referida na Lei da Responsabilidade Fiscal, deverá ser efetuada no final de
cada

 a) mês.
 b) bimestre.
 c) quadrimestre.
 d) semestre.
 e) ano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691170

Questão 140: IBADE - Ana Prev (IPM JP)/IPM JP/Contador/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Os gastos relacionados com pessoal do poder executivo da União, de acordo com a LRF, deverão representar o seguinte percentual, do seu limite constitucional de
despesas com pessoal.

 a)  40,9 %.
 b)  50%.
 c)  60%.
 d)  49%.
 e)  54%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/692352

Questão 141: IBADE - Ana Prev (IPM JP)/IPM JP/Contador/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Os gastos com pessoal, na atualidade, representam o principal fator comprometedor do Orçamento da União, tendo a inda que lidar com a Lei de Responsabilidade Fiscal
– LRF, que estabelece um limite da receita corrente líquida, para esse tipo de gasto. Identifique esse limite nas alternativas a seguir.

 a)  50%
 b)  70%
 c)  55%
 d)  60%
 e)  49%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/692353

Questão 142: FCC - AFRE GO/SEFAZ GO/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
As seguintes informações sobre as despesas de um Poder Executivo estadual, referentes ao exercício financeiro de 2017, foram extraídas do seu sistema de
contabilidade, sendo que os valores estão em reais:
 
Classificação da Despesa Orçamentária quanto

à Natureza
Descrição

Despesa
Empenhada

Despesa conforme o Regime de
Competência

Despesa 
Paga

3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas –

Pessoal Civil
5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal

Civil
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil 500.000,00 480.000,00 480.000,00

3.3.90.34.00
Outras Despesas de Pessoal

decorrentes de 
Contratos de Terceirização

950.000,00 900.000,00 900.000,00
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3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.000.000,00 980.000,00 900.000,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 300.000,00 250.000,00 200.000,00
 

 
A Receita Corrente Líquida do estado referente ao exercício financeiro de 2017 foi R$ 20.000.000,00.

Com base nessas informações, em decorrência das determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à despesa total com pessoal, o Poder Executivo estadual, ao
final do exercício financeiro de 2017, 

 a)  estava vedado a contratar operações de crédito destinadas a o refinanciamento da dívida mobiliária. 
 b)  estava impedido de receber transferências voluntárias. 
 c)  não estava vedado a alterar estrutura de carreira que implicasse em aumento de despesa. 
 d)  não estava sujeito a ser alertado pelo Tribunal de Contas do respectivo estado. 
 e)  estava vedado a contratar horas extras e a conceder vantagens, aumentos, reajustes ou adequar a remuneração a qual quer título.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/692950

Questão 143: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Contador/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
As seguintes informações sobre despesas de um Poder Executivo municipal referentes ao exercício financeiro de 2017 foram extraídas do seu sistema de contabilidade,
sendo que os valores estão em reais:
 

Item de Despesa Despesa Empenhada
Despesa conforme o 

Regime de Competência
Despesa Paga

Vencimentos e vantagens fixas 7.500.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00

Vencimentos e vantagens variáveis 2.000.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

Contrato de terceirização de mão de obra 
para a substituição de servidores

   900.000,00    900.000,00    850.000,00

Gratificações aos servidores ativos 1.200.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00

Horas extras    800.000,00    700.000,00    700.000,00

Indenização por demissão de servidores    500.000,00    450.000,00    440.000,00
 
O valor da despesa total com pessoal do Poder Executivo municipal referente ao exercício financeiro de 2017 e apurada de acordo com as determinações da Lei
Complementar nº 101/2000 foi, em reais, 

 a)  11.600.000,00 
 b)  12.050.000,00 
 c)  12.900.000,00 
 d)  12.400.000,00 
 e)  11.500.000,00

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/697134

Questão 144: COSEAC UFF - Proc Mun (Maricá)/Pref Maricá/Nível I/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a LC nº 101/2000, a despesa com pessoal, para Municípios, NÃO poderá exceder, considerado a receita corrente líquida em cada período de apuração, o
percentual de:

 a)  quarenta por cento.
 b)  cinquenta por cento.
 c)  sessenta por cento.
 d)  setenta e cinco por cento.
 e)  dez por cento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/702447

Questão 145: FGV - Cons Leg (ALERO)/ALERO/Assessoramento em Orçamentos/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O prefeito do Município Alpha temeroso em não descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal vem consultá-lo se deve considerar o auxílio alimentação que paga, em
espécie, aos funcionários da Prefeitura como estando inserido na rubrica Gastos com Pessoal.
 
Nessa hipótese, assinale a opção que apresenta a resposta à consulta feita.

 a) Será negativa, já que esta remuneração não tem caráter obrigatório.
 b) Será positiva, por ingressar no conceito de somatório de gastos com pessoal.
 c) Será negativa, uma vez que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória.
 d) Será negativa, posto só integram os gastos com pessoal os valores pagos a título de salário.
 e) Será positiva, por possui caráter compulsório para a Administração Pública Municipal.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/704679

Questão 146: FGV - Cons Leg (ALERO)/ALERO/Assessoramento em Orçamentos/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Um órgão público da Administração Direta implementa um programa de aposentadoria incentivada. O dirigente do órgão quer saber se a despesa concernente ao
incentivo a ser pago ao servidor que aderir ao programa, deve ser incluída no cômputo dos gastos com pessoal.
 
Sobre a dúvida do dirigente, assinale a opção que apresenta a resposta correta.

 a) Toda despesa que é paga ao servidor público da administração direta ingressa na rubrica de Gastos com Pessoal.
 b) Haverá necessidade de inserir tal despesa na rubrica de Gastos com Pessoal, se se tratar de servidor estável.
 c) Não haverá necessidade de inserir a despesa com o incentivo em Gastos com Pessoal, já que haverá redução do quadro de pessoal.
 d) Existirá obrigatoriedade de inserir a despesa com o incentivo em Gastos com Pessoal, por ser um ônus financeiro para o órgão que fará o pagamento.
 e) Não haverá necessidade de inserir a despesa com o incentivo em Gastos com Pessoal, uma vez que esta tem caráter indenizatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/704693

Questão 147: FAEPESUL - Insp P (Pref Sangão)/Pref Sangão/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Em relação à Despesa com Pessoal/ Despesa Pública que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, assinale a alternativa incorreta.

 a) Os valores dos contratos de terceirização de mão - de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras
Despesas de Pessoal".

 b) Entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder.

 c) Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, não há percentuais definidos para Despesa de Pessoal sendo estes autônomos.
 d) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de

competência.
 e) A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente de Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente, líquida, sendo

para a União: 50% (cinquenta por cento), para o estados: 60% (sessenta por cento) e para os Municípios 60% (sessenta por cento).
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706776

Questão 148: FGV - Ana Gest (COMPESA)/COMPESA/Administrador/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar 101, de 2000, ou Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estipulou um limite para a despesa com pessoal de cada ente federativo, visando possibilitar
uma adequada aplicação da receita corrente líquida pública.

Considerando o Poder Executivo do Estado de Pernambuco, assinale a opção que indica a porcentagem máxima da Receita Corrente Líquida a ser gasta com pessoal, sem
violar as regras da LRF. 

 a) 40,9%; 
 b) 45,0%; 
 c) 49,9%; 
 d) 50,1%; 
 e) 60,0 %.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/708231

Questão 149: VUNESP - Ag Con (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
É correto afirmar que em um determinado município a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder a

 a)  50% (cinquenta por cento) da receita corrente líquida.
 b)  55% (cinquenta e cinco por cento) da receita corrente bruta.
 c)  60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.
 d)  65% (setenta e cinco por cento) da receita corrente bruta.
 e)  70% (setenta por cento) da receita corrente líquida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/714315

Questão 150: VUNESP - Cont (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, se a despesa total com pessoal do Poder Executivo ultrapassar os limites definidos na lei, o percentual excedente terá
que ser eliminado

 a)  nos dois quadrimestres seguintes.
 b)  no decorrer de doze meses.
 c)  no final do exercício fiscal.
 d)  com aumento da receita corrente líquida.
 e)  no orçamento do ano seguinte.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715327
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Questão 151: VUNESP - Fisc CT I (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Com relação à receita corrente líquida prevista na Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), assinale a alternativa correta.

 a)  A despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder nos Estados a setenta por cento.
 b)  É o resultado do somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços e transferências correntes, sendo vedado

o acréscimo de outras receitas.
 c)  A despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder na União a quarenta por cento.
 d)  É o resultado do somatório das receitas tributárias, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo vedado o acréscimo de outras receitas.
 e)  A despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder nos Municípios a sessenta por cento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715490

Questão 152: FAURGS - Ana (HCPA)/HCPA/Coordenadoria de Gestão Contábil/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 e alterações, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente líquida. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, os percentuais máximos que União, Estados e Municípios
poderão atingir com despesas de pessoal. 

 a)  União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 50% (cinquenta por cento); Municípios: 50% (cinquenta por cento). 
 b)  União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% (sessenta por cento); Municípios: 60% (sessenta por cento). 
 c)  União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% (sessenta por cento); Municípios: 75% (setenta e cinco por cento). 
 d)  União: 60% (sessenta por cento); Estados: 60% (sessenta por cento); Municípios: 50% (cinquenta por cento). 
 e)  União: 60% (sessenta por cento); Estados: 60% (sessenta por cento); Municípios: 60% (sessenta por cento).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/717360

Questão 153: FUNDATEC - APOG (SEPOG RS)/SEPOG RS/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), fixou o percentual máximo de despesa com pessoal para as três esferas de governo. No caso dos
estados, o limite estabelecido é de 60% da receita corrente líquida. A Lei estabeleceu, ainda, a repartição do referido limite, por exemplo, em:

 a)  1% (um por cento) para a Defensoria Pública do Estado.
 b)  3% (três por cento) para o Ministério Público do Estado.
 c)  3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado.
 d)  5% (cinco por cento) para o Judiciário.
 e)  51% (cinquenta e um por cento) para o Executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719464

Questão 154: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A tabela a seguir apresenta informações sobre a execução orçamentária e financeira divulgadas, em 2017, por um município, não tendo sido inscritas as despesas em
restos a pagar ao final do exercício.
 

receitas arrecadadas valor (em mil reais)

aluguéis 500

contribuições dos servidores ao RPPS 500

cota-parte do FPM 5.000

IPTU 14.500

ISS 9.000

operações de crédito 6.000

taxas 3.500

venda de imóvel 1.000
 

despesas empenhadas valor (em mil reais)

amortização de empréstimos 5.500

aquisição de ambulâncias 400

juros e encargos da dívida 1.500

material de consumo 8.000

obras e instalações 3.500

pessoal e encargos sociais – Poder Executivo 19.000
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pessoal e encargos sociais – Poder Legislativo 1.800
 
De acordo com a tabela, em relação aos limites de despesa com pessoal regulamentados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar que o Poder 

 a)  Executivo extrapolou o limite de despesa global, devendo eliminar o percentual excedente nos três quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um quarto no
primeiro deles. 

 b)  Executivo não extrapolou o limite prudencial, embora tenha ultrapassado o limite de alerta. 
 c)  Legislativo não extrapolou o limite de despesa global, embora tenha ultrapassado o limite prudencial. 
 d)  Executivo não extrapolou o limite de despesa global, embora tenha ultrapassado o limite prudencial. 
 e)  Legislativo não extrapolou o limite prudencial, embora tenha ultrapassado o limite de alerta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/724784

Questão 155: IDIB - Cont (Farroupilha)/Pref Farroupilha/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Conforme o Artigo 19 da LRF (LC no. 101/2000), para fins do caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em
cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida. Marque a opção que determina esses percentuais:

 a)  União 50%; Estados 50% e Municípios 60%.
 b)  União 60%; Estados 60% e Municípios 50%.
 c)  União 50%; Estados 60% e Municípios 60%.
 d)  União 60%; Estados 60% e Municípios 60%.
 e)  União 50%; Estados 50% e Municípios 50%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/730637

Questão 156: FCC - APO (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
As seguintes informações sobre as receitas de um determinado ente público estadual, referentes ao exercício financeiro de 2017, foram extraídas do seu sistema de
contabilidade:
 
− Arrecadação de R$ 900.000.000,00 referentes ao valor principal de Impostos.
 
− Arrecadação de R$ 80.000,00 referentes ao valor de multas e juros de Impostos.
 
− Obtenção de R$ 75.000.000,00 referentes a Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária.
 
− Obtenção de R$ 52.800.000,00 referentes a Operações de Crédito de longo prazo.
 
− Arrecadação de R$ 47.000.000,00 referentes ao valor principal de Contribuições Sociais.
 
− Arrecadação de R$ 1.600.000,00 referentes ao valor principal de Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia.
 
− Arrecadação de R$ 800.000,00 referentes a Transferências de Capital.
 
− Arrecadação de R$ 200.000,00 referentes ao valor principal de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos.
 
− Alienação de Bens Móveis, à vista, por R$ 40.000,00, cujo resultado com a venda foi igual a zero.
 
− Arrecadação de R$ 25.000,00 referentes ao valor principal da Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado.
 
Informações adicionais referentes ao exercício financeiro de 2017:
 
− Parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional: R$ 200.000.000,00.
 
− Contribuição dos servidores estaduais para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social: R$ 15.000.000,00.
 
− Não houve receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9o do artigo 201 da Constituição Federal de 1988.
 
− Não houve valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo artigo 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
 
De acordo com as determinações da Lei Complementar no 101/2000, o Poder Judiciário estadual receberia o alerta do Tribunal de Contas do respectivo Estado se a
Despesa Total com Pessoal do referido poder, no exercício financeiro de 2017, ultrapassasse o limite, em reais, de

 a) 39.630.870,00.
 b) 51.240.870,00.
 c) 39.626.550,00.
 d) 44.034.300,00.
 e) 39.629.520,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734625

Questão 157: FCC - APO (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658178/imprimir 37/46

Considere as informações abaixo, referentes a uma despesa classificada em “Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil” que integra o cálculo da Despesa Total com
Pessoal de um determinado ente público estadual:
 

Julho de 2018: empenho da despesa no valor de R$ 1.900,00.
 
Agosto de 2018: liquidação da despesa pelo valor total do empenho e reconhecimento da despesa no valor de R$ 1.900,00 de acordo com o regime de
competência.
 
Setembro de 2018: pagamento da despesa pelo valor total do empenho.

 
O valor de R$ 1.900,00 deve integrar o cálculo da Despesa Total com Pessoal do referido ente, de acordo com as determinações da Lei Complementar no 101/2000, em

 a) julho de 2018, uma vez que é um elemento de despesa que deve compor a Despesa Total com Pessoal.
 b) agosto de 2018, uma vez que é um elemento de despesa que deve compor a Despesa Total com Pessoal.
 c) setembro de 2018, uma vez que é um elemento de despesa que deve compor a Despesa Total com Pessoal.
 d) julho de 2018, uma vez que é um tipo de despesa que deve compor a Despesa Total com Pessoal.
 e) setembro de 2018, uma vez que é um tipo de despesa que deve compor a Despesa Total com Pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734646

Questão 158: FCC - APO (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A despesa com terceirização de mão de obra para a substituição de um servidor público estadual deve ser classificada em um ente público estadual na categoria
econômica

 a) Despesas Correntes e integra o cálculo da Despesa Total com Pessoal do referido ente de acordo com a Lei Complementar no 101/2000.
 b) Despesas Correntes e não integra o cálculo da Despesa Total com Pessoal do referido ente de acordo com a Lei Complementar no 101/2000.
 c) Pessoal e Encargos Sociais e integra o cálculo das Outras Despesas Correntes do referido ente de acordo com a Lei no 4.320/1964.
 d) Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização e integra o cálculo das Outras Despesas Correntes do referido ente de acordo com a Lei no

4.320/1964.
 e) Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização e integra o cálculo da Despesa Total com Pessoal do referido ente de acordo com a Lei

Complementar no 101/2000.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734662

Questão 159: UFMT - Proc Mun (Pref VG)/Pref VG (MT)/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com as normas sobre limites de despesa de pessoal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei Complementar n.º 101/2000), é correto afirmar: 

 a) Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra, que se referem à substituição de servidores, não serão contabilizados para fins de apuração do limite da
despesa total com pessoal. 

 b) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
competência. 

 c) A verificação do cumprimento dos limites da despesa total com pessoal será realizada ao final de cada semestre. 
 d)  Na verificação do atendimento dos limites definidos na LRF, serão computados os gastos com servidores ativos, inativos e pensionistas, inclusive despesas

decorrentes de decisão judicial.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/743800

Questão 160: UFMT - Ana PS (Pref VG)/Pref VG (MT)/Contador/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Para fins de controle das Despesas com Pessoal, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), NÃO serão considerados nos cálculos além do somatório dos gastos
com pessoal constantes do artigo 18 da citada Lei, os referentes a: 

 a)  Contratos de Terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos. 
 b) Despesa total com pessoal, somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 
 c) Vencimentos e Vantagens Fixas e Variáveis, Subsídios, proventos da aposentadoria. 
 d)  Indenização por demissão de servidores ou empregados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/754580

Questão 161: UFMT - Tec PS (Pref VG)/Pref VG (MT)/Nível Superior Qualquer Área/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A despesa pública com pessoal é considerada uma das principais preocupações em todos os entes da federação. Nos municípios, a despesa total com pessoal em cada
período de apuração não pode ultrapassar __% da receita _________ líquida. 
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 a)  50; total 
 b)  49; patrimonial 
 c)  54; operacional 
 d)  60; corrente

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/756176

Questão 162: CONSESP - Tec (CM Castelo)/CM Castelo/Contabilidade/2018
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Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei de Responsabilidade Fiscal institui definições e limites sobre o total das despesas com o pessoal. Partindo deste entendimento, farão parte das despesas com o
pessoal,

 a)  somente o pessoal ativo.
 b)  o pessoal ativo e fixo.
 c)  o pessoal ativo e os pensionistas.
 d)  o pessoal ativo, inativo e também os pensionistas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/756851

Questão 163: UFMT - Tec DES (Pref VG)/Pref VG (MT)/Técnico de Nível Superior/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Para os municípios, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder 60% da receita corrente líquida. Para a verificação desse limite, são
previstos os casos que não serão computados, entre eles 

 a)  indenizações por demissão de servidores ou empregados. 
 b)  gastos fixos com empregos, por tratar-se de celetistas. 
 c) pagamentos de horas extras pela excepcionalidade. 
 d)  despesas com cargos exclusivamente comissionados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757157

Questão 164: CEPS UFPA - Cont (UFPA)/UFPA/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Em relação às despesas com pessoal, a Lei de responsabilidade Fiscal em seu artigo 19 estabelece os limites dessas despesas e determina que não poderão exceder os
percentuais da receita corrente líquida, em cada período de apuração, e em cada ente da federação. Nesse sentido, pode-se afirmar que para a(os)

 a)  Estados, esse limite é de 60%.
 b)  Municípios, esse limite é de 40%.
 c)  União, esse limite é de 60%.
 d)  Estados, esse limite é de 50%.
 e)  Municípios, esse limite é de 50%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758580

Questão 165: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Administrador de Empresas/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A verificação de obediência aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para as despesas com pessoal será verificada ao final __________________, com base nos
últimos ____________ ao período verificado.

 a)  do ano fiscal ... doze meses
 b)  de cada trimestre ... seis meses
 c)  de cada quadrimestre ... seis meses
 d)  do ano fiscal ... seis meses
 e)  de cada quadrimestre ... doze meses

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/764096

Questão 166: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Ciências Econômicas/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 22 parágrafo único, há um limite prudencial para despesas com pessoal que proíbe concessão de reajuste ou
adequação de remuneração, bem como, contratação de hora extra. O limite municipal estabelece o seguinte:

 a)  Executivo, 37,5% da RCL; Legislativo, 4,5% da RCL.
 b)  Executivo, 51,30% da RCL; Legislativo, 5,7% da RCL.
 c)  Executivo, 47,5% da RCL; Legislativo, 3% da RCL.
 d)  Executivo, 50% da RCL; Legislativo, 6% da RCL.
 e)  Executivo, 49,0% da RCL; Legislativo, 4% da RCL.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/764379

Questão 167: IBFC - Ana (CM Aqa)/CM Araraquara/Legislativo/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece limites globais da despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, com
relação à receita corrente líquida.
 
Os limites globais são de 50% (cinquenta por cento) para União e 60% (sessenta por cento) para Estados e Municípios. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta
o percentual limite relativo à repartição do limite global, no Município, para o Poder Legislativo:

 a) 10%
 b) 9%
 c) 8%
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 d) 7%
 e) 6%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/770142

Questão 168: CEPS UFPA - Ass Adm (UNIFESSPA)/UNIFESSPA/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A respeito do Capítulo IV, sobre despesa
pública, pode-se afirmar que

 a) o recurso previsto somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente
superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de cinco dias.

 b) a despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
competência.

 c) as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de
autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.

 d) se a despesa total com pessoal exceder a 60% (sessenta por cento) do limite, é vedada a criação de cargos do Poder Legislativo ou órgão estadual.
 e) nenhuma compra será liberada sem a adequada caracterização de seu objeto e a indicação dos recursos de materiais e orçamentários, sob pena de suspensão do

cargo de quem lhe tiver dado causa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/772165

Questão 169: IBADE - Tec Prev (IPM JP)/IPM JP/Técnico em Contabilidade/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Atualmente, os Estados brasileiros, estão sofrendo profundamente com os gastos atribuídos à rubrica “pessoal”. A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabelece um
limite da receita corrente líquida para que os Estados possam se comprometer com esse tipo de gasto. Identifique esse limite nas alternativas a seguir.

 a)  60%
 b)  70%
 c)  55%
 d)  50%
 e)  49%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/772891

Questão 170: COSEAC UFF - Aud (Pref Maricá)/Pref Maricá/Controle Interno/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com o artigo 19, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir corretamente discriminados por ente da Federação: 

 a)  União: 50%, Estados: 60%, Municípios: 50%. 
 b)  União: 60%, Estados: 50%, Municípios: 50%. 
 c)  União: 60%, Estados: 60%, Municípios: 50%. 
 d)  União: 50%, Estados: 60%, Municípios: 60%. 
 e)  União: 50%, Estados: 50%, Municípios: 60%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/778014

Questão 171: VUNESP - Adv (SAAE)/SAAE Barretos/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Segundo a Lei Complementar no 101/00, a despesa total com pessoal, ativo e inativo dos Estados em cada período de apuração, não poderá exceder, da receita corrente
líquida, 

 a)  50% (cinquenta por cento). 
 b)  25% (vinte e cinco por cento). 
 c)  15% (quinze por cento). 
 d)  60% (sessenta por cento). 
 e)  10% (dez por cento).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/779622

Questão 172: SELECON - Prof (SECITEC MT)/SECITEC MT/Ciências Contábeis/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com o Artigo 19, incisos I, II e III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total de pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder na
união, nos estados e nos municípios aos seguintes percentuais da receita corrente líquida, respectivamente:

 a) 40%, 40% e 50%
 b) 50%, 60% e 60%
 c) 30%, 50% e 50%
 d) 60%, 60% e 30%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/787468

Questão 173: IBADE - Proc (CM P Velho)/CM Porto Velho/2018
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Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei da Responsabilidade Fiscal — LRF - estabeleceu limites para as despesas de pessoa) dos entes públicos com base em percentuais definidos sobre a receita corrente
líquida. Para a União esse percentual é de:

 a)  60%.
 b)  65%.
 c)  55%.
 d)  25%.
 e)  50%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814632

Questão 174: PUC PR - Cont (Pref Faz RG)/Pref Faz RG/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Na Lei de Responsabilidade Fiscal para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada
ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida e a repartição dos limites globais não poderá exceder os seguintes percentuais.
 
Assinale ”V” para as alternativas verdadeiras e “F” para as alternativas falsas.
 

( ) União: 50% (cinquenta por cento).
 
( ) Estados: 60% (sessenta por cento).
 
( ) Municípios: 60% (sessenta por cento).
 
( ) Na esfera federal: a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União; b) 6% (seis por cento) para o
Judiciário; c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes
do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art.31 da Emenda Constitucional 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas
relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da
publicação desta Lei Complementar; 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União.
 
( ) Na esfera estadual: a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 49%
(quarenta e nove por cento) para o Executivo; d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados.
 
( ) Na esfera municipal: a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; b) 54% (cinquenta e quatro por
cento) para o Executivo.

 
Assinale a alternativa CORRETA.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817495

Questão 175: ACESSE - CI (CM Curitibanos)/CM Curitibanos/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com o art. 20º da Lei de Responsabilidade fiscal, o percentual máximo destinado a gastos com pessoal no poder legislativo na esfera municipal, incluindo
Tribunal de Contas do Município, quando houver, será de:

 a)  9%;
 b)  8%;
 c)  7%;
 d)  6%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/824848

Questão 176: FAFIPA - Cont (CM Campina GS)/CM Campina G do Sul/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Sobre a despesa total com pessoal, a Lei Complementar nº 101/2000 prevê que:

I. Os municípios, em cada período de apuração, não podem exceder em ____ o valor dessas despesas sobre a receita corrente líquida.

II. A repartição dos limites globais da despesa total com pessoal não pode exceder em ____ para o legislativo do município, incluindo o tribunal de contas do
município, quando houver; e em ____ para o executivo.

Assinale a alternativa que preenche CORRETA e respectivamente as lacunas: 

 a)  50% – 6% – 44%. 
 b)  50% – 44% – 6%. 
 c)  60% – 54% – 6%. 
 d)  60% – 6% – 54%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/825580
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Questão 177: IBADE - Aud Int (CM Vilhena)/CM Vilhena/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, amparada pelo artigo 169 da Constituição Federal de 1988, estabeleceu limites para a despesa total com pessoal dos Entes Públicos.
Para o caso dos Municípios, encontram-se estabelecidos:

 a)  50% da receita corrente bruta.
 b)  60% da receita corrente líquida.
 c)  50% da receita corrente líquida.
 d)  60% da receita corrente bruta.
 e)  49% da receita corrente bruta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828923

Questão 178: IBADE - Cont (CM Vilhena)/CM Vilhena/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Ultimamente a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou um estudo apresentando que 14 Estados ultrapassaram o limite para gastos com pessoal, determinado pela Lei
de Responsabilidade Fiscal – LRF. Esse limite é de:

 a)  50% da receita corrente bruta.
 b)  60% da receita corrente líquida.
 c)  49% da receita corrente líquida.
 d)  65% da receita corrente bruta.
 e)  49% da receita corrente bruta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828940

Questão 179: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), é correto afirmar: 

 a)  Para os Municípios, o limite máximo de despesas total com pessoal é de 50% (cinquenta por cento) da sua receita corrente líquida em cada período de apuração. 
 b)  Não estão incluídos para fins de limitação de despesas total com pessoal o décimo terceiro salário, as férias e as indenizações por demissão. 
 c)  A renúncia de receita, ainda que em conformidade com o art. 14 e seguintes da LRF, consistente na redução de alíquota de ISS a patamar inferior a 2% para

serviços de saúde, assistência médica e congêneres por parte do Chefe do Executivo Municipal, configura prática de improbidade administrativa. 
 d)  A destinação de recursos públicos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas de direito privado deverá

ser autorizada por decreto, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 
 e)  A concessão de isenção tributária em caráter não geral não está excluída na compreensão de renúncia de receita para fins da LRF.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/829666

Questão 180: CETREDE - Ag (EMATERCE)/EMATERCE/Ciências Econômicas/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Sobre as inovações que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para o orçamento público, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  Definiu limites de despesas com pessoal no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 b)  Definiu o Plano Plurianual – PPA.
 c)  Definiu a Lei de Orçamento Anual.
 d)  Definiu a transformação dos Territórios em Estados.
 e)  Definiu a responsabilização dos empreendedores da iniciativa privada perante o Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/834162

Questão 181: VUNESP - Fisc Post (Serrana)/Pref Serrana/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Leia a notícia e responda à questão.
 

Mais de 2 mil prefeituras descumprem exigências da LRF
 
Um total de 2.091 municípios brasileiros descumpriram algum parâmetro da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2016, segundo levantamento da Firjan. Isso significa
que os prefeitos não cumpriram alguma exigência prevista em lei, como teto de gastos com pessoal ou entrega do mandato com despesas para o ano seguinte – os
chamados restos a pagar, no jargão das finanças públicas – superiores aos recursos em caixa. Ou ainda não informaram a situação fiscal do município ao Tesouro
Nacional no prazo legal.
 

(https://oglobo.globo.com/economia/mais-de-2-mil-prefeiturasdescumprem- exigencias-da-lei-de-responsabilidade-fiscal-21692445. Adaptado do site G1, de 10 de agosto de 2017)
 
 
A respeito do teto de gastos com pessoal nos municípios, incluindo o Poder Executivo e o Poder Legislativo, segundo a LRF, tal despesa não poderá exceder o percentual
de limite global de

 a)  60% da despesa corrente líquida.
 b)  54% da despesa corrente líquida.
 c)  50% da despesa corrente líquida.
 d)  49% da despesa corrente líquida.
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 e)  40,9% da despesa corrente líquida
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/845961

Questão 182: FUNCERN - Cont (S do Matos)/Pref Santana Matos/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei Complementar 101/2000, os percentuais corretos da receita corrente líquida que cada ente da Federação não poderá exceder na despesa total com
pessoal, em cada período de apuração, são: 

 a)  União 60%; estados 50%; e municípios 50%. 
 b)  União 50%; estados 60%; e municípios 60%. 
 c)  União 50%; estados 60%; e municípios 70%. 
 d)  União 60%; estados 60%; e municípios 60%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/857762

Questão 183: IBGP - Tec Faz (Sta Luzia)/Pref Santa Luzia/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000), a despesa total com pessoal não poderá exceder, nos Municípios, o percentual de:

 a)  50% da receita corrente líquida.
 b)  60% da receita corrente bruta.
 c)  50% da receita corrente bruta.
 d)  60% da receita corrente líquida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/875860

Questão 184: FAU UNICENTRO - Adv (CPS)/CPS/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) determina limites para os entes da federação, relativos as despesas com pessoal. Para os municípios, o
artigo 19, inciso III, da LC 1 01/00 estabelece este limite em 60% da receita corrente líquida. O artigo 20, do mesmo diploma legal, fixa a repartição dos limites globais
previstos no artigo 19, em máximos percentuais para cada Poder. Com base nesta informação, considere a cidade de “AB C” como um município brasileiro e analise o
seguinte caso hipotético:
 
O Sr. Prefeito do município de “ABC”, enviou à Câmara Municipal, projeto de lei ordinária que concedia reajuste linear para todas as carreiras do quadro de servidores
públicos do município. Na justificativa apresentou todas as exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com tal reajuste as despesas com pessoal do Poder
Executivo do município de “ABC”, totalizariam 60% da receita corrente líquida. Durante a tramitação do referi do projeto de lei a Comissão de Finanças e Fiscalização da
Câmara Municipal, exarou parecer contrário ao projeto, devidamente fundamentado na Lei Complementar 101/00.
 
Após a análise do caso apresentado e com base na legislação pertinente, assinale a alternativa correta:

 a) O parecer da Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal está correto pois o projeto do Sr. Prefeito não se adequa à competência legislativa dos
municípios, de acordo com a Constituição Federal.

 b) O parecer da Comissão d e Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal não está correto, pois a Lei Complementar 101/00 é de observância obrigatória apenas
pela União, Estados e Distrito Federal.

 c) O parecer da Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal está correto, pois na esfera municipal, a repartição dos limites globais para despesa com
pessoal, não poderá exceder 54% da receita corrente líquida, para o Poder Executivo.

 d) O parecer da Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal não está correto p ois a Lei Complementar 101/00 estabelece como limite para as
despesas com pessoal, 60% da receita corrente líquida.

 e) O parecer da Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal está correto, pois jamais o Sr. Prefeito poderia propor projeto de lei concedendo reajuste
linear aos servidores públicos do município, em razão de expressa vedação prevista na Lei Complementar 101/00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/897790

Questão 185: FUNDATEC - AAdm (Sta Clara Sul)/Pref Sta Clara Sul/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
O art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período
de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I.  União – 50% (cinquenta por cento).

II.  Estados – 60% (sessenta por cento).

III.  Municípios – 70% (setenta por cento).

Quais estão corretas? 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/909298

Questão 186: FEPESE - Ana NS (Videira)/Pref Videira/2018
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Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o volume total das despesas com o pessoal da União, dos Estados e dos Municípios, em cada período de apuração, não
poderá exceder, respectivamente, os seguintes percentuais das suas receitas correntes líquidas: 

 a) 50% • 50% • 60% 
 b) 50% • 60% • 60% 
 c)  50% • 60% • 70% 
 d) 60% • 60% • 50% 
 e)  60% • 65% • 50%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/937605

Questão 187: VUNESP - Cont (CM N Odessa)/CM Nova Odessa/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Segundo a Lei da Responsabilidade Fiscal, as despesas de pessoal dos municípios, em relação à sua receita corrente líquida, não poderão exceder o limite de 

 a)  60%, sendo que no máximo 10% do valor correspondente poderá ser utilizado para pagamentos do Poder Legislativo, e os restantes 90%, para o Poder
Executivo. 

 b)  60%, sendo que no máximo 20% do valor correspondente poderá ser utilizado para pagamentos do Poder Legislativo, e os restantes 80%, para o Poder
Executivo. 

 c)  60%, sendo que no máximo 10% do valor correspondente poderá ser utilizado para pagamentos do Poder Legislativo, 80% para o Poder Executivo, e os
restantes 10%, para o Poder Judiciário. 

 d)  50%, sendo que no máximo 10% do valor correspondente poderá ser utilizado para pagamentos do Poder Legislativo, e os restantes 90%, para o Poder
Executivo. 

 e)  50%, sendo que no máximo 10% do valor correspondente poderá ser utilizado para pagamentos do Poder Legislativo, e os restantes 90%, para o Poder
Executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995715

Questão 188: FUNDATEC - Adm (Pref Sta Rosa)/Pref Santa Rosa/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Segundo Meirelles (2009), a Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que a despesa total com pessoal não poderá exceder o percentual da receita líquida de 60%
(sessenta por cento) para os Estados, Distrito Federal e Municípios, e que a repartição desse limite, na esfera municipal, não poderá exceder                                          
para o Executivo e                                           para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 a)  52% (cinquenta e dois por cento) – 8% (oito cento por cento) 
 b)  53% (cinquenta e três por cento) – 7% (sete por cento) 
 c)  54% (cinquenta e quatro por cento) – 6% (seis por cento) 
 d)  55% (cinquenta e cinco por cento) – 5% (cinco por cento) 
 e)  56% (cinquenta e seis por cento) – 4% (quatro por cento)

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1019681

Questão 189: FUNDATEC - ACI (Pref Rondinha)/Pref Rondinha/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Conforme dispõem os Arts. nº 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a repartição dos limites globais da despesa com pessoal não poderá exceder os seguintes
percentuais na esfera municipal em relação ao legislativo:

 a) 6%.
 b) 5%.
 c) 4%.
 d) 3,5 %.
 e) 2,5%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1022306

Questão 190: VUNESP - Ana GP (IPSM SJC)/IPSM SJC/Economia/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 22 parágrafo único, há um limite prudencial para despesas com pessoal que proíbe concessão de reajuste ou
adequação de remuneração, bem como, contratação de hora extra. O limite municipal corresponde a:

 a)  Executivo, 37,5% da RCL; Legislativo, 4,5% da RCL.
 b)  Executivo, 50% da RCL; Legislativo, 6% da RCL.
 c)  Executivo, 47,5% da RCL; Legislativo, 2,8% da RCL.
 d)  Executivo, 51,30% da RCL; Legislativo, 5,7% da RCL.
 e)  Executivo, 49,0% da RCL; Legislativo, 4% da RCL.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1050270

Questão 191: FEPESE - Cont (Pref Mafra)/Pref Mafra/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
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Considere a seguinte situação hipotética:
 
O município de Rubilândia criou um programa de incentivo à demissão voluntária de seus servidores. Ofereceu 1,5 salário por ano já trabalhado para o servidor que
aderisse ao programa. Gastou, no total, R$ 380 mil e obteve a adesão de 39 servidores.
 
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000), para fins de apuração do percentual máximo de gasto com pessoal (limite da despesa total
com pessoal em relação à da receita corrente líquida), o valor de R$ 380 mil:

 a)   Não será computado no cálculo de verificação do percentual máximo de gasto com pessoal.
 b)  Será computado como despesa total com pessoal e deverá fazer parte do cálculo do percentual máximo de gasto com pessoal.
 c)  Será computado como “Outras Despesas de Pessoal” e deverá fazer parte do cálculo do percentual máximo de gasto com pessoal.
 d)  Poderá ser computado no cálculo de verificação do percentual máximo de gasto com pessoal, se for considerado como uma dedução da receita corrente líquida.
 e)  Somente não será computado no cálculo de verificação do percentual máximo de gasto com pessoal se for relativo à adesão de servidores das áreas de educação,

saúde e segurança
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1110491

Questão 192: FEPESE - Cont (Pref Mafra)/Pref Mafra/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000), se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, é vedado ao município que
houver incorrido no excesso:

 a)  Abrir créditos adicionais suplementares.
 b)  Criar cargo, emprego ou função.
 c)  Fazer a inscrição de valores em restos a pagar.
 d)  Realizar licitação para a compra de bens de capital.
 e)  Realizar cursos de capacitação ou treinamento de servidores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1110562

Questão 193: INSTITUTO ÁGUIA - Ana (CEAGESP)/CEAGESP/I Economia/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A lei Complementar 101/2001 trouxe consideráveis avanços no trato do dinheiro público. A lei estabelece limites de despesa total com pessoal. Com relação aos limites de
despesa total com pessoal estabelecidos na lei é correto afirmar que:

 a)  Estados podem gastar até 50% da receita corrente líquida.
 b)  Municípios podem gastar até 35% da receia corrente líquida.
 c)  A União pode gastar até 50% da receita corrente líquida.
 d)  Estados e Municípios podem gastar até 50% da receita corrente líquida e a União pode gastar até 60% da receita corrente líquida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156421

Questão 194: INSTITUTO MAIS - Tec (CM Sumaré)/CM Sumaré/Legislativo/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Sobre o disposto no artigo 19, da Lei Complementar n.º 101/2000, para os fins do “caput” do artigo 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
 

I. União: 50% (cinquenta por cento).
 
II. Estados: 55% (cinquenta e cinco por cento).
 
III. Municípios: 60% (sessenta por cento).

 
É correto o que se afirma em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1193448

Questão 195: INSTITUTO MAIS - Cont (CM Sumaré)/CM Sumaré/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
Caso a Prefeitura de Sumaré apresente um valor hipotético de R$ 1.000.000,00, originado de receita corrente líquida, num determinado período de apuração,
considerando os limites impostos por Lei, o valor máximo com despesa total com pessoal, que o ente da federação poderia incorrer seria

 a) R$ 400.000,00.
 b) R$ 500.000,00.
 c) R$ 600.000,00.
 d) R$ 700.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1194546

Questão 196: SETA - Cont (CM Ferraz V)/CM Ferraz V/2018
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Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A LRF (L.C 101/2000) estabelece a frequência para a aferição e acompanhamento do cumprimento dos limites máximos globais para as despesas de pessoal ativo e
inativo de todos os Poderes e entes federativos, tal como previsto nos seus artigos 19 e 20. Assim, a referida verificação, a cargo dos Tribunais de Contas, juntamente
com o sistema de controle interno de cada Poder (art. 59, inciso III; § 1º, inciso II e § 2º, LRF), se realizará, levando em consideração o disposto no artigo 18, § 2º, o
qual estabelece que a despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o
regime de competência.
 
Conforme previsto no artigo 22, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos será realizada:

 a)  ao final de cada mês.
 b)  ao final de cada bimestre.
 c)  ao final de cada trimestre.
 d)  ao final de cada quadrimestre.
 e)  ao final de cada semestre.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257779

Questão 197: SETA - Cont (CM Ferraz V)/CM Ferraz V/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A crise financeira que vem assolando inúmeros entes da federação brasileira – desde a União, até inúmeros Estados e diversos Municípios – tem trazido ao debate uma
antiga e importante questão: a desmedida elevação dos gastos públicos com despesas de pessoal. Dados recentes publicados pelo Tesouro Nacional apontam, em relação
aos 26 estados e DF, para um crescimento médio destas despesas da ordem de quase 40% no último ano. Tal preocupação não é nenhuma novidade e foi um dos
principais focos de atenção da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) desde a sua edição, ao regulamentar a previsão constante no artigo 169
da Constituição Federal, que dispõe: “a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar”. A propósito do que a LRF impõe de limite para os gastos com pessoal, na esfera municipal, assinale a alterna VERDADEIRA: 

 a)  8% (seis por cento) para o Legislativo. 
 b) 10% (dez por cento) para o Legislativo. 
 c)  50% (cinqüenta) para Legislativo e Executivo. 
 d)  50% (cinqüenta por cento) para o Executivo. 
 e)  54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257780

Questão 198: SETA - Cont (CM Ferraz V)/CM Ferraz V/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
COMPLETE
 
Como se pode perceber, as despesas de pessoal são consideradas pela LRF como um dos aspectos mais relevantes dos gastos estatais, disciplinando o tema com
detalhamento e rigor, definindo e impondo limites para esses gastos às três esferas federativas, de forma a evitar o comprometimento de grande parte, ou mesmo toda a
receita de órgão ou ente público, em sacrifício dos recursos destinados a direitos fundamentais ou sociais, investimentos ou a implantação de políticas públicas. Avançado
e salutar mecanismo fiscal, o limite prudencial para os gastos com pessoal não pode ser olvidado pela Administração Pública e nem pelos respectivos órgãos de controle.
Assim a lei é salutar para as finanças públicas, inclusive veda práticas que outrora era comum, quando afirma que é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento
da despesa com pessoal expedido nos                          anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão.

 a)  90 dias
 b)  120 dias
 c)  160 dias
 d)  180 dias
 e)  210 dias

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257784

Questão 199: INSTITUTO ACESSO - Cont (SEDUC AM)/SEDUC AM/2018
Assunto: Despesas com Pessoal e Seguridade Social na LRF (arts. 18 a 24)
A receita corrente líquida de um Estado da Federação somava 500 milhões de reais num determinado período. De acordo com a Lei Complementar 101 de 2000 e levando
em conta os percentuais aplicados à despesa com pessoal, assinale a alternativa correta:

 a) Não poderá ultrapassar 8 milhões de reais, para despesas com pessoal para o Ministério Público Estadual.
 b) Poderá ultrapassar o limite de 30 milhões de reais, para despesas com pessoal para o Poder Judiciário Estadual.
 c) Poderá chegar até o limite de 300 milhões de reais, para despesas com pessoal para o Poder Executivo Estadual.
 d) Não poderá ultrapassar 245 milhões de reais, para despesas com pessoal para o Poder Executivo Estadual.
 e) Não poderá ultrapassar 20 milhões de reais, para despesas com pessoal para o Poder Judiciário Estadual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1319310
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Gabarito
1) C  2) B  3) Errado  4) A  5) B  6) B  7) C
8) D  9) B  10) E  11) B  12) D  13) D  14) Errado
15) E  16) E  17) C  18) C  19) B  20) B  21) E
22) B  23) C  24) D  25) C  26) C  27) B  28) C
29) C  30) C  31) D  32) A  33) A  34) Errado  35) A
36) C  37) C  38) Certo  39) Errado  40) A  41) D  42) A
43) Errado  44) B  45) C  46) B  47) B  48) D  49) B
50) C  51) A  52) B  53) B  54) C  55) E  56) D
57) B  58) D  59) C  60) B  61) B  62) E  63) A
64) A  65) B  66) E  67) D  68) C  69) A  70) E
71) B  72) C  73) C  74) A  75) E  76) D  77) B
78) A  79) D  80) C  81) C  82) A  83) D  84) E
85) A  86) D  87) B  88) B  89) A  90) E  91) A
92) C  93) D  94) D  95) B  96) E  97) C  98) C
99) E  100) B  101) Certo  102) B  103) C  104) D  105) A
106) B  107) E  108) A  109) E  110) B  111) B  112) E
113) A  114) A  115) C  116) D  117) D  118) D  119) C
120) D  121) E  122) D  123) D  124) C  125) B  126) A
127) B  128) A  129) B  130) C  131) D  132) D  133) D
134) D  135) B  136) C  137) A  138) A  139) C  140) A
141) A  142) C  143) A  144) C  145) C  146) E  147) C
148) Anulada  149) C  150) A  151) E  152) B  153) C  154) E
155) C  156) A  157) B  158) A  159) B  160) D  161) D
162) D  163) A  164) A  165) E  166) B  167) E  168) B
169) A  170) D  171) D  172) B  173) E  174) B  175) D
176) D  177) B  178) B  179) C  180) A  181) A  182) B
183) D  184) C  185) B  186) B  187) A  188) C  189) A
190) D  191) A  192) B  193) C  194) C  195) C  196) D
197) E  198) D  199) D


