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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KTzz )

AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Julgue o item a seguir, relativos ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre limites para dívida, transferências voluntárias e destinação de recursos para o setor
privado.
 
A prevenção de insolvência e outros riscos associados à destinação de recursos para o setor privado fica a cargo de mecanismos constituídos pelo respectivo ente
federativo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125497

Questão 2: CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Julgue o item a seguir, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
Exige-se autorização por lei específica para a realização de doação, pelo governo federal, de determinada quantia em dinheiro para satisfazer necessidades de pessoa
física que tenha prestado relevantes serviços à nação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125587

Questão 3: CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
No que se refere a política fiscal, distribuição de renda, transferências voluntárias e destinação de recursos ao setor privado, julgue o próximo item.
 
A destinação de recursos públicos ao setor privado é decisão idiossincrática do agente público executor de um programa de governo e independe de autorização em lei
específica.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1144366

Questão 4: VUNESP - ALC (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/2020
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a destinação de recursos para o setor privado deve ser autorizada por

 a)  medida provisória e atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
 b)  lei específica e atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
 c)  lei específica e atender às condições estabelecidas na lei societária.
 d)  decreto e atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
 e)  decreto e atender às condições estabelecidas na lei orçamentária anual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1343383

Questão 5: VUNESP - ESL (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a destinação de recursos ao setor privado, é correto afirmar que 

 a)  toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o
Banco Central do Brasil, poderão realizar transferências ao setor privado. 

 b)  somente a administração pública direta, mediante lei específica, poderá realizar transferências ao setor privado. 
 c)  administração pública, direta e indireta, mediante decreto assinado pelo chefe do poder executivo, inclusive fundações públicas e empresas estatais, as

instituições financeiras, exceto o Banco Central do Brasil, poderão realizar transferências ao setor privado. 
 d)  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. 
 e)  toda a administração pública, inclusive as instituições financeiras e exceto poder executivo, mediante lei complementar, poderão realizar transferências ao setor

privado para cobrir urgências decorrentes de calamidade pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826038

Questão 6: ADM&TEC - ACI (Major Isidoro)/Pref Major Isidoro/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
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Leia as afirmativas a seguir:

I. Fundações são entidades desprovidas de recursos próprios.

II. A legislação vigente considera contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos da Administração Pública direta, não podendo haver particulares entre as partes de
um contrato.

III. A destinação de recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas deve atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852720

Questão 7: ADM&TEC - ACI (Major Isidoro)/Pref Major Isidoro/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Leia as afirmativas a seguir:

I. É lícita a previsão, nos atos de convocação da licitação, de condições que comprometam ou restrinjam o seu caráter competitivo.

II. Contribuir para o acompanhamento sistemático dos programas em uma organização pública é um dos objetivos da utilização do orçamento base zero.

III. A destinação de recursos para cobrir déficits de pessoas jurídicas deve ser autorizada por lei específica.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852722

Questão 8: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Considerando as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item a seguir, relativo à destinação de recursos públicos para o setor privado.

Não é viável autorizar a abertura de crédito adicional para permitir a destinação de recursos de fundação pública municipal para a cobertura de necessidades de cidadãos,
pois esse tipo de despesa somente pode ser realizado com base em dotações originariamente estabelecidas na lei orçamentária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922259

Questão 9: CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Tendo como referência a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item seguinte.
 
Conforme a LRF, não se admite utilizar recursos públicos, incluídos os de operações de crédito, para socorrer instituição do Sistema Financeiro Nacional, salvo mediante
lei específica.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/955744

Questão 10: FCC - TJ (TJ MA)/TJ MA/Apoio Técnico Administrativo/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Considere as afirmativas abaixo, relativas às transferências voluntárias e à destinação de recursos ao setor privado, na forma disciplinada pela Constituição Federal e pela
Lei de Responsabilidade Fiscal:

I. A destinação de recursos públicos para subvenção de entidades privadas com fins lucrativos depende de autorização em lei e deve atender às condições
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no Orçamento ou em créditos adicionais.

II. Os Estados que extrapolarem o limite de endividamento fixado pelo Senado Federal e não procederem à recondução a tais limites no prazo fixado pela LRF
ficam proibidos de receber transferências voluntárias da União.

III. Os Municípios que ultrapassarem o limite máximo de gastos com despesa de pessoal fixado na LRF ficam impedidos de receber o produto da participação em
impostos estaduais nos percentuais fixados na Constituição Federal.
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Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1009634

Questão 11: FCC - Cont (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
A destinação dos Recursos Públicos para o Setor Privado é abordada na Lei Complementar nº 101/2000 nos Artigos 26 a 28. Em relação a esta destinação é correto
afirmar: 

 a)  Os refinanciamentos e as prorrogações de dívidas não compreendem o conjunto de recursos públicos destinados ao setor privado, visto que já foram
contabilizados neste grupo anteriormente. 

 b)  Esta destinação de recursos, seja para pessoa física ou jurídica, deve ser autorizada por lei geral, atender as condições estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias e possuir previsão em orçamento ou créditos adicionais. 

 c)  Os créditos concedidos por ente de Federação a pessoas físicas ou jurídicas, que não estejam sob seu controle direto ou indireto, terão valores de encargos
financeiros, comissões e despesas congêneres iguais ou superiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

 d)  Sempre que previsto no orçamento do ente da Federação, os recursos públicos poderão ser utilizados também para socorrer instituições do Sistema Financeiro
Nacional. 

 e)  Esta destinação de recursos, seja para pessoa física ou jurídica, quando autorizada por lei específica e atender as condições estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, dispensa a previsão em orçamento ou créditos adicionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014951

Questão 12: VUNESP - Proc Jur (Cerquilho)/Pref Cerquilho/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Tem sido cada vez mais frequente a realização de despesas públicas por meio da transferência direta de recursos ao setor privado. A respeito dessa modalidade de
despesa, assinale a alternativa correta.

 a)  Deverá ser autorizada por lei geral, atender às condições estabelecidas no plano plurianual e estar prevista no orçamento, vedada a abertura de crédito adicional.
 b)  Mediante decreto, poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, mediante

a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.
 c)  Não se aplica à Administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
 d)  Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a

concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.
 e)  Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões

e despesas congêneres não serão superiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020501

Questão 13: IBADE - Adv (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a destinação de recursos para direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit 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. O disposto, aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, EXCETO, no exercício de suas atribuições precípuas:

 a)  as autarquias em regime especial, pois elas dotam de autonomia administrativa.
 b)  as OSCIPS, pois pertencem ao terceiro setor e por isso, estão isentas.
 c)  as Concessionárias e Permissionárias de serviços públicos.
 d)  as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.
 e)  aos Cartórios de ofício de notas em todo território Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034065

Questão 14: Legalle - Ag Trib (Cax do Sul)/Pref Caxias do Sul/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
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 (1ª parte). Aplica-se a toda a
administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, inclusive, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central
do Brasil (2ª parte). Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de
dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital (3ª parte).
 
Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S):

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1088520



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658215/imprimir 4/17

Questão 15: Machado de Assis - Tec (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/Contabilidade/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Acerca da destinação de recursos públicos para o setor privado, marque a opção INCORRETA.

 a)  A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei
específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

 b)  Salvo mediante lei específica, poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro
Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

 c)  Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões
e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

 d)  Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a
concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207928

Questão 16: VUNESP - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2019
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Segundo a legislação nacional, a destinação de recursos públicos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas

 a)  é expressamente vedada.
 b)  é autorizada apenas à União Federal, mediante prévia aprovação de 3/5 (três quintos) do Congresso Nacional em sessão única.
 c)  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.
 d)  não compreende a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas.
 e)  é legal quando objetivar socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para

mudança de controle acionário.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1300583

Questão 17: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Considerando o disposto na LRF, julgue o item a seguir.
 
Uma das principais contribuições da LRF para o equilíbrio orçamentário dos municípios foi acabar com a possibilidade de uso de recursos públicos municipais para
socorrer financeiramente pessoas jurídicas deficitárias.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/628612

Questão 18: FGV - APPGG (CGM Niterói)/Pref Niterói/Gestão Governamental/2018
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Leia o trecho a seguir.

A destinação de ___________ para, direta ou indiretamente, cobrir ____________ de pessoas físicas ou __________ de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei
_____________.

Assinale a opção cujos termos preenchem corretamente as lacunas do trecho acima. 

 a)  cotas / déficit / necessidades / complementar 
 b)  recursos / déficit / despesas / ordinária 
 c)  créditos / necessidades / despesas / geral 
 d)  recursos / necessidades /déficit / específica 
 e)  verbas / déficit / despesas / específica

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/632119

Questão 19: VUNESP - Pro (CM Campo Limpo)/CM Campo Limpo Pta/2018
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Tem sido bastante frequente a execução de atividades não exclusivas do Estado por meio de parceiras com o setor privado, especialmente, por meio de instituições sem
fins lucrativos. Do ponto de vista fiscal, essa forma de atuação atrai a aplicação de regras específicas relativas à destinação de recursos públicos para o setor privado. A
esse respeito, com base na Lei Complementar nº 101/2000, assinale a alternativa correta.

 a)  É suficiente para a destinação de recursos ao setor privado para a cobertura de necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas que a ação esteja
prevista no orçamento e esteja em linha com as metas fiscais aprovadas para o exercício.

 b)  No caso das ações desempenhadas por organizações do terceiro setor, por serem as ações públicas finais executadas por estas organizações e não pelo ente
público contratante, os recursos transferidos não deverão ser tratados como despesa pública orçamentária, mas sim como saída extraorçamentária de caixa.

 c)  Não se considera para fins de aplicação das regras previstas na Lei Complementar citada, como transferência de recursos ao setor privado, a concessão de
empréstimos, financiamentos e refinanciamentos.

 d)  As condições previstas na Lei Complementar citada para a transferência de recursos ao setor privado aplica-se a toda a Administração indireta, inclusive
fundações públicas, empresas estatais, e instituições financeiras oficiais.

 e)  A destinação de recursos ao setor privado para a cobertura de necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei
específica e atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658215/imprimir 5/17

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667682

Questão 20: VUNESP - Proc Mun (Sorocaba)/Pref Sorocaba/2018
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Cada vez mais as políticas públicas vêm sendo executadas em regime de parceria com entidades do setor privado, o que demanda a aplicação de regras fiscais
específicas, em caso de transferência de recursos públicos a essas entidades. Sobre esse tema, é correto afirmar, com base na Lei Complementar no 101/2000, que

 a)  a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir deficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

 b)  não será necessária a previsão em lei orçamentária caso a destinação de recursos para a cobertura de deficit de pessoa jurídica ocorra por meio de aumento de
capital ou por meio de participação em constituição de nova entidade.

 c)  é vedada, ainda que prevista em lei específica, a concessão de empréstimos ou financiamentos cujos encargos financeiros, comissões e despesas congêneres
sejam inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

 d)  a necessidade de autorização em lei específica para a destinação de recursos ao setor privado para a cobertura de deficit de pessoa jurídica aplica-se a toda a
administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, e, no exercício de suas atribuições precípuas, às instituições financeiras.

 e)  a entidade do setor privado que deixe de prestar contas da aplicação dos recursos recebidos será, na forma da Lei Complementar no 101/2000, inabilitada para
contratar com o setor público pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676396

Questão 21: VUNESP - Proc (CM Itaquactba)/CM Itaquaquecetuba/2018
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
A Lei Complementar nº 101/00 estabelece que é possível a destinação de recursos ao setor privado. Nesse sentido, é correto afirmar que

 a)  a destinação de recursos deverá ser autorizada por decreto específico e atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no
orçamento ou em seus créditos adicionais.

 b)  a destinação de recursos aplica-se a toda a Administração indireta, inclusive fundações públicas, empresas estatais, instituições financeiras e ao Banco Central do
Brasil.

 c)  salvo se previamente autorizado pelo Poder Executivo, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições
do Sistema Financeiro Nacional.

 d)  a vedação ao socorro de instituições sem prévia autorização específica estende-se à concessão, pelo Banco Central do Brasil, de operações de redesconto e de
empréstimos de prazo superior a trezentos e sessenta dias.

 e)  na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em
lei ou ao custo de captação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679784

Questão 22: VUNESP - Cont (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Segundo a Lei da Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito à destinação de recursos de entes públicos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas
físicas ou déficits de pessoas jurídicas, é correto afirmar que

 a) essa destinação deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em
seus créditos adicionais.

 b) não há qualquer restrição quando essa destinação for efetuada por meio de órgãos da administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, do
ente federado.

 c) é plenamente lícita quando se tratar de recursos destinados à participação em constituição ou aumento de capital em empresas das quais o ente federado é ou
será sócio ou acionista.

 d) na concessão de crédito por ente da Federação, a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões
e despesas congêneres poderão, caso autorizados em lei, ser inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

 e) é vedado ao Banco Central do Brasil conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691175

Questão 23: IBGP - AP (Pref Sarzedo)/Pref Sarzedo/2018
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, “na 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”.

Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir:

I. O Órgão poderá investir toda a receita em uma determinada área sem consulta ou votação.

II. Estão incluídas na destinação dos recursos a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a
composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.

III. O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições
precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.

Estão CORRETAS as afirmativas. 

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



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658215/imprimir 6/17

 d) I e III apenas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/703612

Questão 24: FAEPESUL - Insp P (Pref Sangão)/Pref Sangão/2018
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Sobre a Destinação de Recursos Públicos para o Setor Privado que trata a Lei de Responsabilidade de Fiscal -LRF, assinale a alternativa incorreta.

 a) Aplica-se somente a administração direta, excluindo fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições
financeiras e o Banco Central do Brasil.

 b) Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a
concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.

 c) Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e
despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

 d) Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeira
Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

 e) A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma
da lei

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706803

Questão 25: ADM&TEC - Ana CI (CM B Monte)/CM Belo Monte/2018
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Leia as afirmativas a seguir:

I. O conceito de Ativo não possui relação com os recursos aplicados da organização.

II. No orçamento base zero, ao final de cada exercício financeiro, os programas existentes não devem ser zerados.

III. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá, entre outros aspectos,
ser autorizada por lei específica.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844835

Questão 26: VUNESP - Cont (CM N Odessa)/CM Nova Odessa/2018
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Segundo a Lei da Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito à destinação de recursos de entes públicos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas
físicas ou déficits de pessoas jurídicas, é correto afirmar que 

 a)  essa destinação deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou
em seus créditos adicionais. 

 b)  não há qualquer restrição quando essa destinação for efetuada por meio de órgãos da administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais,
do ente federado. 

 c)  é plenamente lícita quando se tratar de recursos destinados à participação em constituição ou aumento de capital em empresas das quais o ente federado é ou
será sócio ou acionista. 

 d)  na concessão de crédito por ente da Federação, a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões
e despesas congêneres poderão, caso autorizados em lei, ser inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

 e)  é vedado ao Banco Central do Brasil conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995718

Questão 27: CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Direito/2016
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item a seguir.

Ainda que haja autorização por lei específica e conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias, não é permitido ao município usar recursos previstos em créditos
suplementares para cobrir déficits de pessoas jurídicas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/359308

Questão 28: VUNESP - Ana (AMLURB)/AMLURB SP/Planejamento e Desenvolvimento Organizacional/2016
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Assinale a alternativa correta.
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 a)  Na concessão de crédito por Ente da Federação, a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões
e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

 b)  Salvo mediante lei específica, poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito mobiliário, para socorrer instituições do Sistema
Financeiro Nacional – entidades públicas, inclusive mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

 c)  A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá atender às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias quando não estiver prevista no orçamento.

 d)  Na concessão de crédito por Ente da Federação, a pessoa jurídica que esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas
congêneres serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação, tendo como parâmetro o mercado financeiro.

 e)  A dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do Ente da Federação, assumidas em virtude de
leis, poderá receber subsídios por destinação de crédito, desde que autorizado em Lei específica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/369420

Questão 29: FCC - TNS (SEMPLAN)/Pref Teresina/Analista em Gestão Pública/2016
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Considere:
 

I. tem por finalidade cobrir déficit de pessoas jurídicas.
 
II. não tem como propósito atender necessidades de pessoas físicas.
 
III. necessita de autorização por lei específica.
 
IV. deve atender ao previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
 
V. deve estar prevista na lei do orçamento ou em créditos adicionais.

 
A Prefeitura de Teresina pretende destinar recursos públicos para o setor privado. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, é regra atinente a esse fim o que consta
APENAS em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/413450

Questão 30: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE AM)/PGE AM/2016
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
À luz da legislação e da doutrina em matéria de responsabilidade fiscal, julgue o item a seguir.
 
Ainda que não haja vedação na LDO, é proibida a abertura de crédito adicional para destinar recursos à cobertura, direta ou indireta, de necessidades de pessoas físicas,
ainda que por meio de lei específica.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/420442

Questão 31: VUNESP - Adv (CM Registro)/CM Registro/2016
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas jurídicas ou déficits de pessoas
jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais e atender às condições estabelecidas na lei 

 a)  de diretrizes orçamentárias. 
 b)  geral do orçamento. 
 c)  orgânica do município. 
 d)  do plano diretor. 
 e)  de finanças municipais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/446916

Questão 32: MS CONCURSOS - Cont (CRECI 1)/CRECI 1 (RJ)/2016
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Com relação à destinação de recursos públicos para o setor privado, conforme prevê a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), assinale a resposta
correta.

 a)  Poderão ser utilizados recursos públicos, exceto operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão
de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle societário.

 b)  Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e
despesas congêneres serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

 c)  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.
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 d)  A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo do Banco Central e outros mecanismos constituídos pelas instituições do Sistema Econômico Nacional,
conforme os convênios estabelecidos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/474178

Questão 33: FAU UNICENTRO - Proc M (Chopinzinho)/Pref Chopinzinho/20 Horas/2016
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
A Lei Complementar 101 de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), disciplina a destinação de recursos públicos para o setor privado. Sobre o assunto assinale a
alternativa CORRETA: 

 a)  Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro
Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. 

 b)  Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões
e despesas congêneres serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

 c)  A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas não precisa ser autorizada por lei
específica, deve apenas atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 

 d)  Na destinação de recursos públicos para o setor privado, não está incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos. 
 e)  A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, não necessitando serem constituídos pelas instituições do Sistema

Financeiro Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/908610

Questão 34: IBFC - Ana (EBSERH HU-FURG)/EBSERH HU-FURG/Administrativo/Economia/2016
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Preencha as lacunas com a alternativa correta.

De acordo com a Lei 100/2.000 - A Lei de Responsabilidade Fiscal, 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. Isto se aplica a toda a administração indireta, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as                               e                      
                   .

 a)  Fundações públicas — as empresas estatais. 
 b)  Instituições financeiras — o Banco Central. 
 c)  Autarquias — as sociedades de economia mista. 
 d)  Fundações públicas - a Comissão de Valores Mobiliários. 
 e)  Autarquias — a Superintendência de Seguros Privados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1385171

Questão 35: FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
A LRF regulamentou a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoa jurídica, determinando que as
condições para sua realização devem estar estabelecidas 

 a) na Lei Orçamentária Anual. 
 b) no Plano Plurianual. 
 c) na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 d) no Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
 e) no Relatório de Gestão Fiscal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256447

Questão 36: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Considere:
 

I. 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.

II. Na concessão de crédito por ente da Federação, a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros,
comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

III. As regras sobre a destinação de recursos públicos aplicam-se às entidades da Administração indireta, exceto às fundações públicas e às empresas estatais.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283557

Questão 37: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2015
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Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Julgue o item, relativo ao sistema de planejamento federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
Se determinado ente da Federação pretender conceder empréstimo a pessoa jurídica que não esteja sob seu controle direto, o encargo financeiro correspondente a essa
operação poderá ser superior ao custo de captação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/284687

Questão 38: VUNESP - Ass Contab (CRO SP)/CRO SP/2015
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
A destinação de recursos públicos para o setor privado para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser
autorizada por lei específica para atender às condições estabelecidas. Trata-se 

 a) da Lei de Responsabilidade Fiscal, somente. 
 b) da Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 
 c) da Lei de Diretrizes Orçamentárias, somente. 
 d) da Lei de Responsabilidade Fiscal e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.
 e) das normas do Tribunal de Contas da União, e não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do

Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/304541

Questão 39: VUNESP - Ass Contab (CRO SP)/CRO SP/2015
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Acerca da destinação de recursos públicos para o setor privado, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa
física, ou jurídica, que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, as comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em
lei ou 

 a) à taxa básica de juros. 
 b) ao custo de capital. 
 c) ao custo de captação. 
 d) ao custo de oportunidade. 
 e) ao valor residual do contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/304542

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-RN)/TCE-RN/2015
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Com base nas normas instituídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item subsequente.
 
Se determinado órgão público for autorizado por lei específica a destinar recursos à cobertura de déficits de pessoas jurídicas por meio de operações de crédito e,
posteriormente, for verificada a necessidade de prorrogação dos empréstimos concedidos, tal prorrogação somente poderá ocorrer se estiver prevista em lei específica.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/312531

Questão 41: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Apoio Especializado/Contabilidade/2015
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
De acordo com a Lei nº 101/2000, a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir déficits de pessoas jurídicas deverá 

 a) ser autorizada por dispositivos da Lei Orçamentária Anual. 
 b) atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 c) atender às condições estabelecidas no Plano Plurianual. 
 d) estar prevista no Plano Plurianual ou em seus créditos adicionais. 
 e) gerar a abertura de créditos adicionais suplementares.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/315686

Questão 42: MS CONCURSOS - PSTE (CRECI 14)/CRECI 14 (MS)/Contador/2015
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Nos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), no que tange à destinação de recursos públicos para o setor privado, assinale a alternativa incorreta. 

 a)  A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei
específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 

 b)  Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões
e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

 c)  Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro
Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. Porém, isso não proíbe o Banco
Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias. 
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 d)  A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, não compreende a concessão de
empréstimos, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital, sendo, nesses casos, desnecessárias a autorização em lei específica e a
observação aos ditames da lei de diretrizes orçamentárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/485225

Questão 43: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Ciências Contábeis/2015
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Na _______________ por ente da Federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle _______________, os encargos financeiros, comissões e
despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de _______________.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. 

 a)  fiscalização … financeiro … fiscalização 
 b)  obtenção de formulação … orçamentário … dívida fundada 
 c)  retração de crédito … prescricional … mercado 
 d)  concessão de crédito … direto ou indireto … captação 
 e)  obtenção de crédito … direto … mercado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687835

Questão 44: NC-UFPR - Proc (CM Pinhais)/CM Pinhais/2015
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, são requisitos aplicáveis à destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou
déficits de pessoas jurídicas:

 a)  Autorização por lei específica, atendimento às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no orçamento ou em seus créditos adicionais,
aplicando-se tais requisitos a toda a Administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as
instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.

 b)  Autorização do plano plurianual, atendimento às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no orçamento ou em seus créditos
adicionais, aplicando-se tais requisitos a toda a Administração direta e indireta, exceto empresas estatais independentes e, no exercício de suas atribuições precípuas, as
instituições financeiras oficiais.

 c)  Autorização por lei específica, atendimento às condições estabelecidas no plano plurianual, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aplicando-se tais
requisitos a toda a Administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto fundos especiais.

 d)  Autorização por decreto legislativo, atendimento às condições estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, aplicando-se tais requisitos a toda a Administração
indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto o Banco Central do Brasil.

 e)  Autorização por lei complementar, atendimento às condições estabelecidas em decreto legislativo, previsão no orçamento ou em seus créditos adicionais,
aplicando-se tais requisitos a toda a Administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as
instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781217

Questão 45: CAIPIMES - Cont (Pref St André)/Pref Santo André/2015
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Preencha as lacunas abaixo com a alternativa correta.
 
A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou                        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                        adicionais. Compreende-se
incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos,                       as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de
subvenções e a participação em constituição ou                           de capital.
 

 a)  déficits – créditos – exceto – diminuição
 b)  superávits – créditos – exceto – aumento
 c)  superávits – débitos – inclusive – diminuição
 d)  déficits – créditos – inclusive – aumento

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1236491

Questão 46: CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTCE-PB)/TCE-PB/2014
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), se uma instituição financeira estiver sofrendo risco de falência, a prevenção de sua insolvência caberá 

 a) aos bancos públicos, mediante a emissão de títulos. 
 b) à União, mediante a concessão de empréstimos de recuperação. 
 c) a fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN). 
 d) à Secretaria do Tesouro Nacional, mediante a constituição de fundo especial. 
 e) ao Banco Central do Brasil (BACEN), mediante a concessão de empréstimos de curto prazo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/179473

Questão 47: VUNESP - Aud (Pref Atibaia)/Pref Atibaia/Gabinete/2014
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
De acordo com a LC n.º 101/00, a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser
autorizada por lei específica, bem como atender às condições estabelecidas
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 a)  na concessão de crédito por ente da Federação que não esteja sob seu controle direto ou indireto; os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não
serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

 b)  na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.
 c)  na concessão de crédito pelo BNDES que esteja sob seu controle direto; os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos

definidos em lei ou ao custo de captação.
 d)  na concessão de crédito pelo BNDES que esteja ou não sob seu controle direto; os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres serão iguais ou

superiores aos definidos na lei do orçamento.
 e)  PPA - Plano Plurianual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814004

Questão 48: CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2013
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Acerca de programação orçamentária e acompanhamento da execução, julgue o seguinte item. 

Se determinada unidade orçamentária precisar de recursos adicionais para cobrir necessidades de pessoa física, então a destinação desse recurso não poderá ser feita
por meio de créditos adicionais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/102531

Questão 49: CEBRASPE (CESPE) - Proc (BACEN)/BACEN/2013
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Com base no que dispõe a LRF, assinale a opção correta. 

 a) É vedado às instituições financeiras deficitárias o recebimento de recursos do BACEN, por serem recursos públicos, ainda que observado o regramento legal e
orçamentário. 

 b) É prevista a destinação de recursos públicos para o setor privado mediante a edição de lei complementar federal. 
 c) Os recursos públicos destinados à iniciativa privada devem estar previstos no plano plurianual ou em créditos adicionais. 
 d) O BACEN está autorizado a conceder financiamento para mudança de controle acionário de instituição do sistema financeiro nacional. 
 e) Ao BACEN não é vedada a concessão de empréstimos com prazo inferior a trezentos e sessenta dias às instituições financeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/133608

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2013
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Acerca da gestão organizacional das finanças públicas e da LRF, julgue o item subsecutivo.

A simples prorrogação de um financiamento ao setor privado por empresa pública federal não financeira é considerada uma modalidade de destinação de recursos
públicos para o setor privado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/134073

Questão 51: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANTT)/ANTT/Direito/2013
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Julgue o próximo item com base no disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na CF.
 
A destinação de recursos públicos para o setor privado deve ser autorizada por lei específica, devendo, ainda, atender ao disposto na LDO e estar prevista no orçamento
ou em créditos adicionais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/206587

Questão 52: CEPERJ - Ana Exec (SEPLAG RJ)/SEPLAG RJ/Perfil 1/2013
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, que
atenda condições estabelecidas na:

 a)  Constituição Brasileira
 b)  Lei de Controle dos Orçamentos Públicos
 c)  Lei de Responsabilidade Fiscal
 d)  Lei de Diretrizes Orçamentárias
 e)  Lei Orçamentária Anual

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/630062

Questão 53: FAUEL - Proc Jur (CM 4 Ponte/CM 4 Pontes/2013
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
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Sobre a destinação de recursos públicos para o setor privado na Lei 101/2000, assinale a alternativa incorreta:

 a)  A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei
específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

 b)  Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a
concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.

 c)  Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de
empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária.

 d)  Poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que mediante a
concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/635267

Questão 54: INCAB (ex-FUNCAB) - Tecn GP (IF RR)/IF RR/2013
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
De acordo com a Lei Complementar Federal nº 101/2000, a destinação de recursos públicos para o setor privado é:

 a)  permitida, desde que autorizada por lei específica.
 b)  é vedada em qualquer hipótese e sob qualquer circunstância.
 c)  permitida, desde que aprovada pelo Conselho Monetário Nacional.
 d)  é vedada, exceto em se tratando de situações de calamidade pública.
 e)  permitida somente nos casos de socorrer instituições do Sistema Financeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/987142

Questão 55: AOCP - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Direito/2012
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. 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.

II. Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a
concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.

III. Na concessão de crédito por ente da Federação à pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros,
comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

IV. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro
Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/400324

Questão 56: CEBRASPE (CESPE) - Tec Cien (BASA)/BASA/Direito/2012
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item seguinte.
 
Em regra, não poderão ser utilizados recursos públicos, incluindo-se os provenientes de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional,
ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamento para mudança de controle acionário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1308887

Questão 57: CEBRASPE (CESPE) - Cons (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Contábeis/2010
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
De acordo com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o próximo item, relativo à destinação de recursos públicos para o setor privado. 

Salvo mediante lei específica, não podem ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional,
ainda que mediante concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44148

Questão 58: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Perícia/Economia/2010
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
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Com relação à responsabilidade na gestão fiscal, julgue o item. 

Sempre que um ente da Federação conceder crédito à pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e
despesas congêneres não devem ser superiores aos definidos em lei, ainda que o custo de captação ultrapasse os percentuais pactuados. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/71795

Questão 59: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/2010
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Com relação à destinação de recursos públicos para o setor privado, considere: 
 

I. 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. 

II. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os 
encargos financeiros, comissões e despesas congêneres serão inferiores ao custo de captação.

III. Em regra, poderão ser utilizados recursos públicos para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, inclusive mediante a concessão de empréstimos
de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/78037

Questão 60: CONSULPLAN - Cont (S Leopoldo)/Pref São Leopoldo/2010
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Assinale o elemento de despesa que deverá ser utilizado para cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa,
de acordo com os arts. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº. 4320/64, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº. 101/2000: 

 a) Contribuições. 
 b) Auxílios. 
 c) Subvenções sociais.
 d) Material de distribuição gratuita.
 e) Concessão de empréstimos e financiamentos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/237489

Questão 61: FEPESE - Cont (CM B Camboriú)/CM B Camboriú/2010
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Segundo o Capítulo VI - da Destinação de Recursos Públicos para o Setor Privado, da Lei 101/2000, é incorreto afirmar:

 a) a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei
específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

 b) na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e
despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

 c) compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a
concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.

 d) salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro
Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

 e) a prevenção e análise do risco de inadimplência ficará a cargo do Banco Central do Brasil e do Tesouro Nacional, devendo levar em conta o perfil do ente credor e
os prazos e características das operações de destinação de recursos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1010494

Questão 62: VUNESP - AGP (SPPREV)/SPPREV/2009
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
De acordo com disposição expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar que

 a) a destinação de recursos públicos para o setor privado é vedada em qualquer caso. 
 b) mediante autorização por decreto do Poder Executivo, os recursos públicos poderão ser destinados para cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de

pessoas jurídicas. 
 c) ao Banco Central do Brasil é vedado conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos com prazo inferior a 360 dias. 
 d) na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa jurídica que não esteja sob seu controle, direto ou indireto, os encargos poderão ser inferiores aos custos

de captação. 
 e) poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, de acordo com lei específica,

mediante a concessão de financiamentos para mudança de controle acionário.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/252343
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Questão 63: PUC PR - Ag Prof (URBS)/URBS/Contador/2009
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Com base no Capítulo VI da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), artigos 26, 27 e 28, atribua a letra V para as sentenças verdadeiras e F
para as falsas. Em seguida, marque a opção que contenha a sequência CORRETA:

(  ) 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.

(  ) Salvo mediante lei específica, poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro
Nacional.

(  ) Independem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de créditos.
 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/518379

Questão 64: ESAF - ACF (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2007
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)

Acerca da destinação de recursos públicos para o setor privado, a Lei de Responsabilidade Fiscal não estabelece: 

 a) as exigências de autorização em lei específica, atendimento à lei de diretrizes orçamentárias e dotação orçamentária não se aplicam à administração indireta e
empresas estatais, com exceção das instituições financeiras e do Banco Central.

 b) é obrigatória a autorização em lei específica, bem como atendimento à lei de diretrizes orçamentárias e existência de dotação orçamentária que a suporte.
 c) na concessão de crédito a pessoa física ou jurídica que não esteja sob controle direto ou indireto, os encargos financeiros e demais despesas serão iguais ou

superiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.
 d) é permitida a utilização de recursos públicos para socorro a instituições do Sistema Financeiro Nacional, mediante lei específica, mesmo que por concessão de

auxílios ou subvenções econômicas.
 e) é permitido ao Banco Central, mesmo sem autorização legal específica, conceder às instituições financeiras operações de redesconto e empréstimos com prazo não

superior a trezentos e sessenta dias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/43095

Questão 65: ESAF - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Controle Externo/2006
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
A Lei de Responsabilidade Fiscal "dispõe que a destinação de recursos, para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas
deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estar prevista no orçamento e nos créditos adicionais".
Aponte a opção que não pertence a essa regra. 

 a)  A concessão de garantias. 
 b)  Os financiamentos ou refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas. 
 c)  A concessão de subvenções. 
 d)  A concessão de empréstimos. 
 e)  A participação em constituição ou aumento de capital.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/2759

Questão 66: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANCINE)/ANCINE/Técnico em Contabilidade/Área 4/2006
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Acerca da Lei Complementar n.º 101 e suas especificidades, julgue o item que se segue.
 
Caso algum ente da Federação conceda crédito a pessoa física ou jurídica que não esteja sob o controle de ente da União direta ou indiretamente, os encargos
financeiros serão cobrados de acordo com norma específica e não poderão ser inferiores ao custo de captação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/140427

Questão 67: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANCINE)/ANCINE/Técnico em Contabilidade/Área 4/2006
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Considerando as normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para os entes da Federação, julgue o seguinte item.

As fundações públicas podem destinar recursos para cobrir déficits de pessoas jurídicas, mesmo que seus créditos adicionais não prevejam tal circunstância.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/140443

Questão 68: FEPESE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Engenharia Elétrica/2006
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Num dos anexos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e conforme previsto no artigo 27, os entes da Federação devem ter uma postura de forma a não prejudicar
a entidade com concessão de empréstimos indevidos. Consta do art. 27 da LRF: 

 a)  Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob o seu controle acionário, os encargos financeiros, devidamente
deduzidos de comissões e ágio do mercado, não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

 b)  Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob o seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões
e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

 c)  Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob o seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros,
devidamente acrescidos de preço médio das debêntures, não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

 d)  Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob o seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros,
devidamente acrescidos das partes beneficiárias, não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

 e)  Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob o seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros,
devidamente acrescidos das bonificações, não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/267781

Questão 69: VUNESP - Cont (Pref Sorocaba)/Pref Sorocaba/2006
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas                       ou                    de pessoas              deverá ser autorizada por lei
específica, atender às condições estabelecidas na ________________ e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

A alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase, é 

 a)  jurídicas ... superávits ... físicas ... constituição federal 
 b)  jurídicas ... déficits ... físicas ... lei do orçamento anual 
 c)  físicas ... superávits ... jurídicas ... lei do orçamento anual 
 d)  físicas ... déficits ... jurídicas ... lei de diretrizes orçamentárias 
 e)  físicas ... prejuízos ... jurídicas ... lei de responsabilidade fiscal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1265678

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MT/TRE MT/Administrativa/Contabilidade/2005
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
As destinações de recursos públicos para o setor privado estão sujeitas a várias restrições, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, assinale a opção
correta. 

 a) A União poderá, por meio da lei orçamentária, autorizar operação de crédito para socorrer instituição financeira em dificuldade. 
 b) Uma instituição financeira pública, no âmbito de suas atribuições precípuas, dependerá de lei específica para cobrir déficits de empresas privadas. 
 c) O Banco Central do Brasil poderá realizar, com instituição financeira em dificuldade, operações de redesconto e de empréstimos de prazo superior a 360 dias. 
 d) Um ente da Federação poderá conceder crédito subsidiado a pessoa física, mediante lei específica e consignação do benefício na lei orçamentária. 
 e) Empresas estatais não-dependentes poderão, com recursos próprios, cobrir déficits de pessoas jurídicas sem a necessidade de autorização por lei específica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/343053

Questão 71: ESAG - AJ (TJ MA)/TJ MA/Contador/2005
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Conquanto a lei autorize, na concessão de crédito por ente da Federação para pessoas física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos
financeiros, comissões e despesas congêneres devem ser de que forma? 

 a)  Não serão inferiores ao definido em lei ou ao custo de captação. 
 b)  Serão iguais ao da taxa média da inflação apurada pelo IBGE. 
 c)  Serão inferiores ao definido em lei ou ao custo de captação. 
 d)  Não serão inferiores ao praticado pelo Banco Central e definidos pelo Judiciário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/570271

Questão 72: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Tecnologia da Informação/2004
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)

Sobre a destinação de recursos públicos para o setor privado destinados a, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas
jurídicas, consoante os arts. 26, 27 e 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, podemos afirmar que: 

 a) os valores transferidos não precisam atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo, porém, estar previstos no orçamento ou em
seus créditos adicionais.

 b) não se aplica a sociedades de economia mista.
 c) não podem ser utilizados recursos públicos para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional.
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 d) a LRF não proíbe que o Banco Central do Brasil conceda às instituições financeiras operações de redesconto e empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta
dias.

 e) não se aplica a empresas públicas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/12137

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/Regionalizado/2004
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n.º 101/2000 -, julgue o item seguinte. 

Os entes da Federação poderão conceder crédito a particulares sujeitos a encargos subsidiados, desde que autorizados em lei específica e consignado o subsídio
correspondente na lei orçamentária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/51992

Questão 74: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2004
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
Segundo a Lei nº 101/2000, NÃO constitui a hipótese de destinação de recursos públicos ao setor privado: 

 a)  concessão de empréstimos. 
 b)  financiamentos e refinanciamentos. 
 c)  concessão de subvenções. 
 d)  participação em constituição ou aumento de capital. 
 e)  operações de crédito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/532249

Questão 75: FCC - Ana (CVM)/CVM/Planejamento e Execução Financeira/2003
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
A LRF estabelece que não podem ser utilizados recursos públicos para socorrer instituições do SFN, salvo mediante lei específica.  

Essa restrição não se aplica à presunção de insolvência e outros riscos a cargo de fundos e ao BCB, em relação às operações 

 a) de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a um ano calendário civil.
 b) de desconto de títulos das instituições do SFN.
 c) de empréstimos com garantia real.
 d) ativas em geral.
 e) passivas em geral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/26659

Questão 76: CEBRASPE (CESPE) - ATSNM (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Da Destinação de Recursos para o Setor Privado na LRF (arts. 26 a 28)
A Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, definiu, entre outras
regras, que
 
em nenhuma hipótese podem ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que
mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1302775
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Gabarito
1) Errado  2) Certo  3) Errado  4) B  5) D  6) D  7) D
8) Errado  9) Certo  10) D  11) C  12) D  13) D  14) C
15) B  16) C  17) Errado  18) D  19) E  20) A  21) E
22) A  23) B  24) A  25) D  26) A  27) Errado  28) A
29) D  30) Errado  31) A  32) C  33) A  34) B  35) C
36) A  37) Certo  38) B  39) C  40) Certo  41) B  42) D
43) D  44) A  45) D  46) C  47) B  48) Errado  49) E
50) Certo  51) Certo  52) D  53) D  54) A  55) Anulada  56) Certo
57) Certo  58) Errado  59) E  60) C  61) E  62) E  63) A
64) A  65) A  66) Certo  67) Errado  68) B  69) D  70) D
71) A  72) Anulada  73) Certo  74) E  75) A  76) Errado


