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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KU0z )

AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Após a aprovação da reforma da previdência social, o governo correu para estabelecer uma agenda de reformas econômicas. Batizado de Mais Brasil, o plano do governo
propõe transformar radicalmente o Estado — racionalizando os gastos públicos. Entre as propostas encontra-se a previsão de gatilhos, que possibilitam a redução de
salários de servidores, de forma a evitar que o governo descumpra a chamada regra de ouro.
 

Internet: <www.economia.ig.com.br> (com adaptações).
 
Com relação ao assunto abordado no texto precedente, julgue o item a seguir.
 
A emissão de dívida pública para o financiamento de despesas correntes que não seja respaldada por créditos suplementares ou especiais viola a regra de ouro, que tem
previsão constitucional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1144326

Questão 2: VUNESP - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Ciências Contábeis/2020
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Conforme previsto na Resolução do Senado no 43/01, art. 14, e na Lei Complementar no 101/00, art. 32, assinale a alternativa que contém a condição correta para
realização de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. 

 a)  Será permitida mesmo enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, desde que haja garantia de resgate. 
 b)  Inclusão de juros subsidiados, permitindo concorrência com operações específicas de fomento. 
 c)  Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou

à que vier a esta substituir. 
 d)  Ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o último dia útil de dezembro de cada semestre, dentro de cada ano. 
 e)  Realizar-se somente a partir do trigésimo dia do início do exercício.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1364625

Questão 3: FCC - APOG (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Considere que, no primeiro ano do seu mandato, mais precisamente no mês de março, o Chefe do Executivo do Município tenha se defrontado com forte frustração da
arrecadação da receita prevista na Lei Orçamentária Anual vigente gerando insuficiência de caixa e dificultando o cumprimento das obrigações correntes do Município.
Diante de tal cenário, aventou a possibilidade de realização de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO). De acordo com as disposições da Lei
de Responsabilidade Fiscal, tal alternativa afigura-se juridicamente 

 a)  viável, desde que conte com autorização legislativa e observados requisitos legais específicos, devendo ser liquidada até o dia 10 de dezembro do exercício em
curso, não sendo possível, contudo, se houver operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. 

 b)  inviável, eis que operações de tal natureza somente podem ser realizadas no último ano do mandato do Chefe do Executivo, mediante autorização legislativa e
observado o limite de endividamento do ente, fixado em resolução do Senado Federal. 

 c)  viável, desde que não extrapole o montante da previsão de receitas constante da LOA e seja liquidada integralmente até o final do mandato em curso, devendo
ser cumpridos, no que couber, os demais requisitos para realização de operações de crédito ordinárias. 

 d)  inviável, eis que tal modalidade de operação de crédito de curto prazo restou expressamente vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, salvo mediante
autorização extraordinária da União, por medida provisória, e de acordo com condições específicas fixadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

 e)  inviável, eis que a insuficiência de caixa que autoriza a realização de ARO somente pode ser verificada a partir do último quadrimestre do ano, com base nos
relatórios de execução orçamentária cotejados com os valores constantes no Anexo de Metas Fiscais que integra a LOA.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758697

Questão 4: FUNDATEC - CI (CM Ituporanga)/CM Ituporanga/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Conforme as operações de crédito definidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, _______________________ é uma espécie de operação de crédito em
que há obtenção de recursos junto a uma instituição financeira para pagamento posterior, acrescido de juros e demais encargos contratualmente previstos.
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

 a)  aquisição financiada de bens
 b)  arrendamento mercantil
 c)  arrendamento mercantil financeiro
 d)  mútuo financeiro
 e)  operação de crédito mobiliário

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/806573
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Questão 5: VUNESP - Cont (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
No tocante às operações de crédito, a verificação do cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação,
inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente, caberá 

 a)  exclusivamente ao tribunal de contas. 
 b)  ao ministério da fazenda. 
 c)  à controladoria geral. 
 d)  às câmaras. 
 e)  à auditoria.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807253

Questão 6: VUNESP - Cont (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Em relação à operação de crédito por antecipação de receita, que se destina a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, assinale a alternativa que
apresenta uma das exigências legais para sua realização, conforme determina o art. 38 da LC nº 101/00. 

 a)  Será autorizada se forem cobrados encargos acima da taxa referencial. 
 b)  Realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício. 
 c)  Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o último dia útil de cada exercício. 
 d)  No caso de existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, a operação de crédito será considerada suplementar. 
 e)  Não será permitida a operação vinculada à dívida ativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807257

Questão 7: IBAM - CI (CM Santo André)/CM Santo André/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Segundo a legislação vigente, as operações de créditos por antecipação de receita orçamentária (ARO) destinam-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício
financeiro. Sobre esse dispositivo são feitas as seguintes considerações:
 

I. podem ser realizadas em qualquer ano, a partir do dia 10 de janeiro, exceto no último ano de mandato do Prefeito.
 
II. as realizadas por Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto a instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico
promovido pelo BACEN..
 
III. podem ser efetuadas mesmo enquanto vigentes outras de mesma natureza, desde que não ultrapassem o limite estabelecido na lei de créditos que as
autorizou.
 
IV. é possível realizar realizar as operações de ARO se houver autorização específica na lei orçamentária e o produto de sua arrecadação se destinar a despesas de
capital.

 
São verdadeiras as afirmativas apresentadas em:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/816285

Questão 8: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE PI)/MPE PI/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, determinado município interessado em obter autorização para contrair um empréstimo internacional — não classificado
como antecipação de receita — poderá obtê-lo ainda que 

 a) não leve em conta os limites e as condições fixados pela respectiva câmara de vereadores. 
 b)  inexista a prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. 
 c)  desconsidere os limites e condições fixados pelo Senado Federal. 
 d)  não tenha obtido autorização específica do Senado Federal, por ser essa uma operação de crédito externo. 
 e) tenha omitido no orçamento ou em créditos adicionais os recursos provenientes da operação de empréstimo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826476

Questão 9: VUNESP - Con (CM Sertãozinho)/CM Sertãozinho/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A operação de crédito por antecipação de receita destina -se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências legais, incluídas na
LC 101/00; todavia, estará proibida tal operação 

 a)  quando sua realização se der no décimo dia útil do início do exercício. 
 b)  quando a liquidação incidir juros e outros encargos além da SELIC, até o dia 10 de dezembro de cada ano. 
 c)  no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 
 d)  quando não houver cobrança de juros de acordo com a taxa de juros estipulada pelo BACEN. 
 e)  quando existir operação anterior de qualquer natureza, mesmo que integralmente resgatada.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/831627

Questão 10: IAUPE - Ana (Pref Petrolina)/Pref Petrolina/Orçamento e Finanças/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Sobre as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) – conforme determina a LRF, analise as afirmativas abaixo:
 

I. São antecipações de receitas orçamentárias para atender a necessidade de investimentos de longo prazo.
II. Deverão ser quitadas até o dia 31 de dezembro de cada ano.
III. Os pagamentos dessas operações não necessitam de autorização orçamentária para que sejam efetuados.

 
Está CORRETO o que se afirma, apenas, em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/837262

Questão 11: VUNESP - Tec Cont (Itapevi)/Pref Itapevi/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A operação de crédito por antecipação de receita destina- se a atender, segundo a LC 101/00,

 a)  ao subsídio social e garantidor.
 b)  à insuficiência de caixa durante o exercício financeiro.
 c)  ao fundo de assistência a educação.
 d)  à reposição dos fundos garantidores da saúde.
 e)  à manutenção do capital circulante líquido insuficiente na gestão financeira do mandato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/863087

Questão 12: FEPESE - Tes (Ágs de Chapecó)/Pref Ágs de Chapecó/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Considere a seguinte situação hipotética:
 
Um ente da federação pretende realizar uma operação de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO). Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00),
as regras para a operação são:
 

1. realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;
2. deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia trinta e um de dezembro de cada ano;
3. estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;
4. é permitida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a)  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
 b)  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
 c)  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
 d)  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
 e)  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/878112

Questão 13: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A respeito de crédito público, julgue o item subsequente.

Para que empresa pública municipal possa realizar operação de crédito interno com a União, o Senado Federal deverá verificar se o empréstimo pretendido observa os
limites e as condições fixadas em âmbito nacional por essa casa legislativa para tal espécie de negócio jurídico.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922260

Questão 14: FGV - FiSM (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A Lei de Responsabilidade Fiscal trata de vedações relacionadas às operações de crédito.

As opções a seguir indicam vedações, com exceção de uma. Assinale-a. 

 a)  Operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 
 b)  Compra no mercado de títulos da dívida pública por instituição financeira controlada, para atender investimentos de seus clientes. 
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 c)  Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. 
 d)  Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. 
 e)  Recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo

lucros e dividendos, na forma da legislação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/971998

Questão 15: FGV - FiSM (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, fica a
cargo do (da) 

 a)  Tribunal de Contas da União. 
 b)  Ministério Público. 
 c)  Ministério da Fazenda. 
 d)  Advocacia Geral da União. 
 e)  Câmara de Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/971999

Questão 16: CEBRASPE (CESPE) - Proc C (MPC TCE-PA)/TCE-PA/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Órgão público que, durante a execução do orçamento, verificar insuficiência de recursos para reforma de um de seus imóveis tem permissão legal para 

 a)  captar recursos a título de antecipação de receita de tributo cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. 
 b)  receber antecipadamente de empresa controlada valores que não se refiram a lucros e dividendos. 
 c)  assumir compromisso com fornecedor de bens que não seja empresa dependente, mediante emissão de título de crédito. 
 d) assumir obrigação sem autorização orçamentária com os fornecedores para pagamento a posteriori. 
 e)  realizar operação de crédito com instituição financeira estatal sob controle de outro ente da Federação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/974702

Questão 17: CEBRASPE (CESPE) - Proc C (MPC TCE-PA)/TCE-PA/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza ente federado a 

 a) captar, de outro ente federado, recursos a título de antecipação de receita de tributo cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. 
 b)  contrair empréstimo com instituição financeira estatal, para financiamento de despesa corrente. 
 c)  firmar compromisso com fornecedor de bens, mediante emissão de título de crédito. 
 d) receber, antecipadamente, lucros e dividendos de empresa estatal dependente. 
 e) assumir obrigação com fornecedores, ainda que sem autorização orçamentária, para pagamento posterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/974759

Questão 18: FUNDATEC - AI (Pref Maçambará)/Pref Maçambará/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas na Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF). Entre as exigências relacionadas a seguir, apenas uma NÃO está de acordo com o que estabelece a LRF, qual seja:

 a) Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano.
 b) Estará proibida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.
 c) Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação.
 d) Realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício.
 e) Somente poderá ser realizada junto ao Banco do Brasil, seja qual for o órgão tomador.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1019006

Questão 19: VUNESP - Proc Jur (Cerquilho)/Pref Cerquilho/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Ao tratar das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece:

 a)  em ano de eleições fica impedido o administrador público de contratar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária.
 b)  a operação de crédito por antecipação de receita não se destina a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro.
 c)  a operação será autorizada, desde que cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, prefixada ou indexada à taxa básica financeira.
 d)  é permitida ainda que exista operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada.
 e)  é permitido transferir para o ano seguinte ao último do mandato, ação que provoque aumento da despesa de pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020464

Questão 20: VUNESP - Proc Jur (Cerquilho)/Pref Cerquilho/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
O Prefeito Municipal do Município “W”, no primeiro ano de seu mandato, vê-se diante de uma dificuldade temporária de caixa, pois precisará quitar parcelas de um
contrato de engenharia até o final do mês de abril, sem ter recursos suficientes em caixa para essa finalidade. Ele acredita, contudo, que até o mês de novembro já terá
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arrecadado com sobra recursos suficientes para os pagamentos devidos, em razão da arrecadação normal prevista de IPTU e ISS para os meses de maio em diante.
 
Diante dessa situação, é correto afirmar, com base na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), que o Prefeito poderá contornar a situação valendo-se da seguinte
alternativa:

 a)  assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com o fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou
aval de título de crédito.

 b)  captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, incluindo exercícios futuros dentro
do respectivo mandato.

 c)  operação de crédito por antecipação de receita, que deverá ser realizada somente após o décimo dia do início do exercício, devendo ser liquidada, com juros, até
o dia dez de dezembro do mesmo ano da captação.

 d)  suspensão unilateral e temporária dos pagamentos a esse fornecedor específico, até que a situação de caixa se normalize, permitindo a realização dos
pagamentos decorrentes do contrato de engenharia.

 e)  assunção de obrigação, sem lastro orçamentário, com os demais fornecedores do Município para pagamento a posteriori de bens e serviços, livrando, com isso,
espaço orçamentário para os pagamentos devidos em razão do contrato de engenharia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020519

Questão 21: IDECAN - Cont (IF Baiano)/IF Baiano/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Para efeitos da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a alternativa correta com relação à dívida e ao endividamento público.

 a)  A dívida pública consolidada corresponde ao montante total das obrigações financeiras assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da
realização de operações de crédito, para amortização em um prazo superior a doze meses.

 b)  A operação de crédito consiste em um compromisso de adimplência de obrigações financeiras ou contratuais assumidas por ente da federação ou entidade a ele
vinculada.

 c)  O refinanciamento do principal da dívida mobiliaria não excederá a doze meses e deverá somar todas as operações de crédito autorizadas no orçamento acrescido
de atualização monetária.

 d)  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, quando fazem pedidos de autorização para realização de operações de crédito, devem ser instituídos de
autorização do Tribunal de Contas.

 e)  As operações de crédito internas e externas devem vir acompanhadas de autorização específica do Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1065803

Questão 22: IBFC - Adv (FSA)/FSA/I/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
As operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) são regulamentadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000). Sobre
o assunto, assinale a alternativa correta.

 a) A ARO realizar-se-á somente a partir do inicio da sessão legislativa, ou seja, a partir de 02 (dois) de fevereiro de cada ano
 b) A ARO deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 (dez) de dezembro de cada ano
 c) A ARO será liquidada no primeiro semestre quando for feita no último ano de mandato do prefeito
 d) A ARO terá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto mantido pela Caixa Econômica Federal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074966

Questão 23: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Contábil/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A operação de crédito, por antecipação de receita orçamentária, destina-se a atender insuficiência de caixa do ente público, durante o exercício financeiro. A Lei
Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, faz algumas exigências para a realização dessa operação de crédito. A esse respeito, assinale a alternativa
incorreta.

 a) A operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, pode realizar-se somente a partir do décimo dia do início do exercício
 b) Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano
 c) Será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada, à taxa básica financeira
 d) Estará proibida sua contratação no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075199

Questão 24: IBFC - Aud M (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/Controle Interno/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo.
 

I. A contratação da operação de crédito está condicionada à existência de prévia e expressa autorização para a sua contratação, no texto da lei orçamentária, em
créditos adicionais ou lei específica.
 
II. A operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, pode realizar-se somente a partir do quinto dia do início do exercício.
 
III. É proibida a contratação da operação de crédito por antecipação da receita orçamentária enquanto existir operação anterior da mesma natureza não
integralmente resgatada.

 
Assinale a alternativa correta.

 a)  Apenas as afirmativas I e III estão corretas
 b)  Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 c)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas
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 d)  As afirmativas I, II e III estão corretas
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1112546

Questão 25: IBFC - Cont (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Em relação às vedações determinadas na Lei Complementar nº 101/2000, assinale a alternativa correta.

 a)  O Banco Central do Brasil foi proibido de emitir títulos da dívida pública, a partir de doze meses, após a publicação desta Lei Complementar
 b)  É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e um ente da Federação
 c)  É vedada a captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido
 d)  É vedado a instituição financeira controlada adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1113220

Questão 26: IBFC - Gest (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/Público/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
O artigo 37 da Lei Complementar nº 101/00, define as operações que são equiparadas a operações de crédito e por este motivo estão vedadas. Em relação às vedações,
assinale a alternativa incorreta.

 a)  Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º
do Art.150 da Constituição

 b)  Recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo
lucros e dividendos, na forma da legislação

 c)  Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou
aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes

 d)  Assunção de obrigação, com autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115378

Questão 27: Instituto AOCP - Cont (CM C Sto Agos)/CM C Sto Agostinho/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, entre outros, equipara-se a operações de crédito e está vedado(a) 

 a)  o parcelamento de débitos preexistentes junto a instituições não financeiras. 
 b)  a operação de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO. 
 c)  a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. 
 d)  o recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127927

Questão 28: MetroCapital - Cont (Pref Conchas)/Pref Conchas/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal, a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento “a posteriori” (futuro) de bens
ou serviços, é vedada e equipara-se a:

 a) dívida pública mobiliária.
 b) dívida pública consolidada.
 c) restos a pagar.
 d) operação de crédito.
 e) refinanciamento da dívida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150685

Questão 29: Instituto AOCP - Cont (Cariacica)/Pref Cariacica/I/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações de crédito mobiliárias são 

 a)  obrigações financeiras internas ou externas assumidas em decorrência da captação de recursos por meio da emissão de títulos públicos. 
 b)  obrigações financeiras internas ou externas assumidas em virtude de contrato, tratado, convênio ou outro instrumento jurídico que constitua e regule o negócio

consensualmente firmado, estabelecendo as obrigações das partes contratantes. 
 c)  espécies de operação de crédito em que há obtenção de recurso junto a uma instituição financeira para pagamento posterior acrescido de juros e demais

encargos contratualmente previstos. 
 d)  espécies de operação de crédito contratual em que não há ingresso efetivo de recursos financeiros nos cofres da entidade, por exemplo, a aquisição financiada

diretamente com o fornecedor do bem.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1152895

Questão 30: OBJETIVA CONCURSOS - Ana (CM Chapecó)/CM Chapecó/Contábil e Financeiro/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Sobre a situação a que se destina a operação de crédito por antecipação de receita, assinalar a alternativa CORRETA:

 a)  Assunção direta de compromisso e confissão de dívida.
 b)  Atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro.
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 c)  Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária.
 d)  Financiar direta ou indiretamente despesas correntes.
 e)  Recuperar Receita no exercício.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1184388

Questão 31: Machado de Assis - Cont (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Segundo o art. 29, III, da Lei Complementar Nº 101/2000, Operação de crédito é compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e
aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Portanto, o ente federativo interessado em uma Operação de crédito formalizará seu pleito
fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico social da operação e o atendimento das
seguintes condições, EXCETO:

 a)  Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.
 b)  Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita.
 c)  Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal.
 d)  Saldos das dívidas consolidadas, das operações de créditos anteriores e concessão de garantias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199942

Questão 32: QUADRIX - Ana (CRO AC)/CRO AC/Compras e Licitações/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Acerca dos aspectos básicos de administração financeira e orçamentária, julgue o item.
 
Os recursos provenientes de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária somente podem ser utilizados nas finalidades estabelecidas pela lei de
diretrizes orçamentárias. 

 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1205829

Questão 33: FAFIPA - Cont Jr (FOZTRANS)/FOZTRANS/2019
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Sobre as vedações dispostas na Lei Complementar n.º 101/2000 - LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), é CORRETO afirmar que:

 a)  A proibição de operações de créditos entre instituições financeiras estatal e o ente da Federação que a controle, ficou popularmente conhecida como “pedaladas”,
porém não possui previsão expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal.

 b)  As “pedaladas” ensejam um descumprimento de princípios basilares que regem a administração pública, como princípio da transparência, princípio do equilíbrio
das contas públicas e princípio da legalidade.

 c)  A utilização das “pedaladas” não reflete diretamente nas metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, posto que as vedações estão dispostas
exclusivamente na Lei de Responsabilidade Fiscal.

 d)  As vedações de operações de crédito entre a Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, são exclusivas às autarquias, fundações ou empresa estatal.
 e)  Não se equipara a operação de crédito captação de recursos a título de antecipação de receita de tributos ou contribuição cujo o fato gerador ainda não tenha

ocorrido.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1336824

Questão 34: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Considerando as operações de crédito tratadas na Lei Complementar Nº 101, analise as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
 

( ) O Banco Central do Brasil poderá emitir novos títulos da dívida pública.
( ) É permitida a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal
dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída
anteriormente, quando se destinar a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes.
( ) É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.
( ) Estados e municípios podem comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades.

 
Assinale a sequência CORRETA.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578047

Questão 35: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PE)/PGE PE/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
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Determinado estado da Federação, objetivando suprir insuficiência de caixa, apresentou consulta à PGE local sobre as possibilidades de obter recursos financeiros, em
fevereiro de 2018 e sem autorização legislativa, mediante pagamento a prazo a ser quitado até novembro do mesmo ano.
 
Nessa situação hipotética, considerando as disposições da LRF, a PGE poderá indicar, para atender às necessidades do estado, a realização de

 a) operação de crédito, devendo a monta ser incluída na dívida pública fundada.
 b) emissão de títulos da dívida pública, devendo a monta ser incluída na dívida pública fundada.
 c) empréstimo em instituição financeira controlada pelo ente estatal, devendo a monta ser incluída na dívida pública fundada.
 d) antecipação de receita de tributo cujo fato gerador ocorra em abril do mesmo ano, devendo a monta ser incluída na dívida pública flutuante.
 e) operação de antecipação de receita orçamentária, devendo a monta ser incluída na dívida pública flutuante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/614154

Questão 36: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A respeito dos principais mecanismos no planejamento e execução do orçamento público, julgue o item que se segue.
 
O órgão público que realizar operação de crédito por antecipação da receita orçamentária deverá liquidar essa operação antes do final do exercício financeiro.
 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623946

Questão 37: VUNESP - Ana Leg (CMSJC)/CM SJC/Contador/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Com a finalidade de atender a insuficiência de caixa durante o exercício financeiro de 2017, um ente municipal contratou operação de crédito por antecipação de receita
orçamentária.
 
De acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, a contratação pôde ser realizada somente a partir do 

 a)  primeiro dia do exercício financeiro de 2017 e liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de 2017. 
 b)  décimo dia do exercício financeiro de 2017 e liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de 2017. 
 c)  primeiro dia do exercício financeiro de 2017 e liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 20 de dezembro de 2017. 
 d)  vigésimo dia do exercício financeiro de 2017 e liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 20 de dezembro de 2017. 
 e)  décimo dia do exercício financeiro de 2017 e liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 31 de dezembro de 2017.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/626879

Questão 38: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Acerca de crédito público, julgue o seguinte item.
 
Nem todo empréstimo público tomado pelo município precisa, para sua realização, de autorização específica do Senado Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/628614

Questão 39: CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Administração/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item subsecutivo.
 
As despesas de capital de determinado estado que não se refiram ao refinanciamento de dívidas poderão ser financiadas por operações de crédito com instituições
financeiras controladas pela União.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/646315

Questão 40: INDEPAC - Ag Leg (CM Guarujá)/CM Guarujá/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
De acordo com o artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o
exercício financeiro e cumprirá, entre outras exigências, a seguinte:

 a) realizar-se-á somente a partir do vigésimo dia do início do exercício.
 b) deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 23 (vinte e três) de dezembro de cada ano.
 c) deverá ser autorizada mesmo se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica

financeira, ou à que vier a esta substituir.
 d) estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada.
 e) poderá ser autorizada a qualquer momento do mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658277/imprimir 9/23

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/658171

Questão 41: INDEPAC - Ag Leg (CM Guarujá)/CM Guarujá/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa correta.

 a) O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, salvo das
empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.

 b) O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse
econômico e social da operação. A demonstração de custo-benefício estará dispensada no caso de licitação para contratação de empreiteira para edificações ou
construções em que as exigências técnicas mínimas já estejam anexadas no edital.

 c) É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital. Para tanto, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o
total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, sendo que serão computadas nas despesas de capital as realizadas
sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal.

 d) A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, inclusive quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir
comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos.

 e) A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do
principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/658174

Questão 42: CEV UECE - ACI (Pref Sobral)/Pref Sobral/Auditoria Governamental/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
No que diz respeito às operações de crédito por antecipação de receita, é correto afirmar que

 a)  podem ser realizadas no início do exercício, mas sua liquidação deverá ocorrer até o último dia útil do ano em que for realizada a contratação.
 b)  quando autorizadas por lei, serão permitidas, mesmo se existirem operações anteriores da mesma natureza não integralmente resgatadas.
 c)  não serão autorizadas se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira,

ou à que vier a esta substituir.
 d)  são destinadas a atender insuficiência de caixa durante o mandato do Chefe do Poder Executivo responsável pela contratação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/673563

Questão 43: CEV UECE - ACI (Pref Sobral)/Pref Sobral/Auditoria Governamental/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Equiparam-se a Operações de Crédito:

 a)  abertura de crédito e arrendamento mercantil.
 b)  assunção, reconhecimento ou confissão de dívidas.
 c)  emissão e aceite de título.
 d)  mútuo e Aquisição financiada de bens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/673616

Questão 44: VUNESP - Proc (CM Itaquactba)/CM Itaquaquecetuba/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), no tocante à Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, é correto
afirmar:

 a)  deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 31 de dezembro de cada ano.
 b)  realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício.
 c)  poderá ser realizada ainda que exista operação anterior da mesma natureza, desde que a anterior tenha sido resgatada em pelo menos setenta por cento do seu

valor.
 d)  não será autorizada se cobrada taxa de juros da operação, prefixada ou indexada à taxa básica financeira.
 e)  poderá ser realizada até o mês de junho do último ano de mandato do Prefeito Municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679328

Questão 45: VUNESP - An OP (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Equipara(m)-se à operação de crédito e está(ão) vedada(s), de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal: 

 a) a captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou de contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. 
 b) o recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços. 
 c) a emissão e o aceite de título. 
 d) as operações com o uso de derivativos financeiros. 
 e) a captação de recursos financeiros no mercado internacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679388

Questão 46: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Regulação Econômica/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Atenção: Utilize as informações abaixo para responder à questão.
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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 as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, a Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, deveria ter sido liquidada até 

 a)  31/12/2017, sendo que a taxa de juros da operação deve ser pós-fixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir. 
 b)  31/12/2017, sendo que a taxa de juros da operação deve ser prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que viver a esta substituir. 
 c)  31/01/2018, sendo que a taxa de juros da operação deve ser prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir. 
 d)  10/12/2017, sendo que a taxa de juros da operação deve ser pós-fixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir. 
 e)  10/12/2017, sendo que a taxa de juros da operação deve ser prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684612

Questão 47: FGV - Adv (ALERO)/ALERO/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
O Estado ABC pretende contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), instituição financeira internacional.
 
Diante desse quadro e à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
 

( ) Em caso de oferta de garantia pela União, a contragarantia exigida pelo ente federal ao Estado não poderá consistir em receitas tributárias diretamente
arrecadadas.
 
( ) Tal operação de crédito dependerá de prévia e expressa autorização inserida no texto da lei orçamentária estadual, em créditos adicionais ou em lei estadual
específica.
 
(  )Será necessária autorização do Senado Federal para esta contratação.

 
As afirmativas são, respectivamente,

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/688812

Questão 48: VUNESP - Cont (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A Lei da Responsabilidade Fiscal estabelece, no que diz respeito às operações de crédito por antecipação de receita, que estas deverão cumprir as exigências de
quaisquer operações de crédito e mais a seguinte (entre várias outras mencionadas no art. 38 da referida lei):

 a) realizar-se-á somente a partir do trigésimo dia do início do exercício.
 b) deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de janeiro do exercício seguinte.
 c) deverá ser autorizada, mesmo que efetuada a taxas superiores à taxa básica financeira e acrescida de outros encargos, caso a insuficiência de caixa do ente

federado estiver muito pronunciada e desde que aprovada por medida do Senado Federal.
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 d) estará proibida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.
 e) Será computada no limite estabelecido no inciso III do art. 167 da CF/88, que dispõe que as operações de crédito não poderão exceder o total das despesas de

capital do ente federado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691187

Questão 49: FGV - Cons Leg (ALERO)/ALERO/Assessoramento em Orçamentos/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Assinale a opção que apresenta duas afirmativas verdadeiras e complementares.

 a) É vedada a operação de refinanciamento de dívida entre entes da Federação. / A vedação não atinge empréstimos entre empresas públicas de Estados distintos.
 b) É permitido aos Municípios realizar operações de crédito com bancos estatais. / Estas operações não podem ser contratadas para financiar despesas correntes, ou

outros empréstimos com outros bancos.
 c) Um fundo de recursos públicos estatais pode realizar operação de crédito com autarquia de outro estado. / Tal operação terá como único óbice a vedação de

financiar despesas correntes.
 d) É possível a Município obter empréstimo com Estado através da antecipação de receita de tributo de sua competência independente da ocorrência do fato gerador.

/ Torna-se indispensável que a arrecadação do tributo em questão esteja previsto na Lei Orçamentária Anual Municipal.
 e) É vedado o recebimento de lucros e dividendos de empresa pública na qual o Estado Membro detenha a maioria do capital social. / Esta proibição não se aplica se

houver autorização orçamentária concedida por lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/704689

Questão 50: FCC - AT (SP Parcerias)/SP Parcerias/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A disciplina estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal para realização de operações de crédito por entes federados

 a)  equipara determinados negócios jurídicos a operações de crédito, entre os quais, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação.
 b)  permite a “securitização” de recebíveis, não equiparando tal modalidade a operação de crédito ainda que assumido compromisso financeiro do cedente pelo

pagamento do crédito.
 c)  veda determinadas modalidades, anteriormente admissíveis, entre as quais a Operação por Antecipação de Receita Orçamentária.
 d)  determina que o produto de operações de crédito deva ser aplicado prioritariamente na cobertura de déficit corrente e pagamento de despesa de pessoal.
 e)  permite operações de crédito entre diferentes entes federados, vedando, contudo, a prestação de garantia pela União a Estados e Municípios em empréstimos

junto a instituições financeiras internacionais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/725141

Questão 51: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Ciências Contábeis/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Julgue os itens a seguir, a respeito de operações de crédito.

I   Nem toda operação de crédito realizada pelo Estado é representada pelo ingresso de recursos financeiros.

II   O recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens é uma operação de crédito.

III   As obrigações financeiras assumidas em decorrência da captação de recursos por meio da emissão de títulos públicos é uma operação de crédito mobiliária.

Assinale a opção correta. 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/725999

Questão 52: FCC - APO (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
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.
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− 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, as Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária deveriam ter sido realizadas
somente a partir do dia

 a) 10/01/2017 e liquidadas até 20/12/2017.
 b) 10/01/2017 e liquidadas até 10/12/2017.
 c) 05/01/2017 e liquidadas até 10/12/2017.
 d) 31/01/2017 e liquidadas até 31/12/2017.
 e) 05/01/2017 e liquidadas até 20/12/2017.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734629

Questão 53: CCV UFC - Eco (UFC)/UFC/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/00), no tocante à Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, é correto
afirmar: 

 a)  realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício. 
 b)  poderá ser realizada até o mês de junho do último ano de mandato do Prefeito Municipal. 
 c)  deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 31 de dezembro de cada ano. 
 d)  não será autorizada se cobrada taxa de juros da operação, prefixada ou indexada à taxa básica financeira. 
 e)  poderá ser realizada ainda que exista operação anterior da mesma natureza, desde que a anterior tenha sido resgatada em pelo menos setenta por cento do seu

valor.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757602

Questão 54: CEPS UFPA - Cont (UFPA)/UFPA/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A Lei de responsabilidade Fiscal estabelece algumas proibições e permissões quanto às operações de crédito no setor público. Dentre essas proibições e permissões, é
incorreto afirmar:

 a)  É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal
dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta.

 b)  É permitida a realização de operação de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta,
que não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes.

 c)  É permitida a realização de operação de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta,
que não se destinem a refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.

 d)  Os Estados e Municípios são proibidos de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades.
 e)  É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758582

Questão 55: COSEAC UFF - Cont (Pref Maricá)/Pref Maricá/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
O conceito de operação de crédito foi estabelecido de forma exemplificativa pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
As obrigações financeiras internas ou externas assumidas em decorrência da captação de recursos por meio da emissão de títulos públicos constituem o seguinte tipo de
operação de crédito: 

 a)  de mútuo financeiro. 
 b)  arrendamento mercantil. 
 c)  contratual. 
 d)  mobiliária. 
 e)  via derivativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/778024

Questão 56: VUNESP - Proc Ju (CM Olímpia)/CM Olímpia/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Em relação às operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, assinale a alternativa correta. 
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 a)  A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e realizar-se-á somente a partir do
décimo quinto dia do início do exercício, e deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia trinta e um de dezembro de cada ano. 

 b)  As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição
financeira pública vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Tribunal de Contas da União. 

 c)  O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de
inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora, sem prejuízo de procedimento penal a ser instaurado pelo Ministério Público Federal. 

 d)  A operação de crédito por antecipação de receita estará proibida, enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, e no
último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

 e)  A operação de crédito por antecipação poderá ser autorizada, desde que prevista em lei ou por resolução do Banco Central do Brasil, para que sejam cobrados
outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/783624

Questão 57: FUNDEP - Ag Adm (CM Ponte N)/CM Ponte Nova/Controle Interno/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Considerando as exigências para realização de operações de crédito por antecipação da receita, conforme disposto na Lei Complementar
nº 101/2000, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
 

( ) Cada operação deverá ser quitada, com juros e atualização monetária, até o dia 20 de dezembro de cada ano.
 
( ) Uma nova operação estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada.
 
( ) Uma nova operação não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, limitada a remuneração da poupança ou
outra que venha a substituí-la.
 
( ) As operações poderão ser realizadas somente a partir do vigésimo dia do início do exercício.

 
Assinale a sequência correta.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830247

Questão 58: VUNESP - Cont (CM N Odessa)/CM Nova Odessa/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A Lei da Responsabilidade Fiscal estabelece, no que diz respeito às operações de crédito por antecipação de receita, que estas deverão cumprir as exigências de
quaisquer operações de crédito e mais a seguinte (entre várias outras mencionadas no art. 38 da referida lei): 

 a)  realizar-se-á somente a partir do trigésimo dia do início do exercício. 
 b)  deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de janeiro do exercício seguinte. 
 c)  deverá ser autorizada, mesmo que efetuada a taxas superiores à taxa básica financeira e acrescida de outros encargos, caso a insuficiência de caixa do ente

federado estiver muito pronunciada e desde que aprovada por medida do Senado Federal. 
 d)  estará proibida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 
 e)  Será computada no limite estabelecido no inciso III do art. 167 da CF/88, que dispõe que as operações de crédito não poderão exceder o total das despesas de

capital do ente federado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995721

Questão 59: FEPESE - Tes (Ágs de Chapecó)/Pref Ágs de Chapecó/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Um prefeito deseja realizar uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária.

Nesse caso, e de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), o tesoureiro deverá alertá-lo que a operação: 

 a)  Poderá ser realizada, mesmo que seja o último ano de mandato do prefeito.
 b)  Poderá ser realizada enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. 
 c)  Poderá ser realizada a partir do primeiro dia do início do exercício financeiro. 
 d)  Deverá utilizar a taxa de juros obrigatoriamente pós-fixada ou indexada à taxa de juros do cheque especial. 
 e)  Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1028881

Questão 60: FEPESE - Tes (Pref Concórdia)/Pref Concórdia/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Um município deseja obter um empréstimo (operação de crédito) junto a um banco no exterior do país para implantar um sistema de tratamento de esgoto.
 
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, para contratar a operação de crédito, entre outras condições, o município deverá:

 a)  Ter autorização específica do Senado Federal.
 b)  Contabilizar o empréstimo como uma receita corrente.
 c)  Demonstrar que esgotou todas as possibilidades de obtenção de empréstimos no mercado interno.
 d)  Utilizar o Euro como moeda para determinar a taxa de câmbio da operação.
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 e)  Exigir que o banco do exterior utilize uma taxa de juros vinculada à caderneta de poupança.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1143843

Questão 61: QUADRIX - Ana (CREF 13)/CREF 13/Contador/2018
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Julgue o item subsequente, relativo à receita e à despesa públicas, a restos a pagar e a operações de crédito.
 
Ao pleitear a realização de uma operação de crédito, o ente da Federação interessado deverá demonstrar, perante o Ministério da Fazenda, o atendimento à “regra de
ouro”.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215295

Questão 62: FGV - Esp Leg NS (ALERJ)/ALERJ/Qualquer Nível Superior/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
No primeiro mês do exercício financeiro, o orçamento de um ente público ainda não havia sido aprovado pelo Poder Legislativo. Porém, algumas receitas foram recolhidas
aos cofres públicos nos primeiros dias do ano.

Considerando que as receitas estão relacionadas ao orçamento do exercício e o ente não atravessa situações extraordinárias, as receitas arrecadadas antes da aprovação
do orçamento poderiam ser classificadas nas seguintes categorias, EXCETO:

 a)  receitas tributárias;
 b)  receitas de contribuições;
 c)  receitas originárias;
 d)  receitas de operações de crédito;
 e)  receitas de dívida ativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/459398

Questão 63: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Administrativa/Contabilidade/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Suponha que a União, passando por forte crise financeira decorrente da queda da arrecadação de impostos e enfrentando dificuldades para fazer frente a despesas com
serviços públicos essenciais, tenha tomado empréstimo junto a sociedade de economia mista por ela controlada. De acordo com as disposições da Lei Complementar nº
101/2000 − Lei de Responsabilidade Fiscal), tal conduta 

 a)  independe de autorização legislativa, sendo legítima desde que a União respeite o limite de endividamento previsto em resolução do Senado Federal. 
 b)  configura operação de antecipação de receita orçamentária – ARO, devendo ser liquidada no mesmo exercício financeiro. 
 c)  não caracteriza operação de crédito para os fins da LRF, desde que a União ofereça, como garantia, o fluxo de dividendos futuros a que tem direito como

acionista da companhia. 
 d)  corresponde à operação de crédito, podendo ser realizada, independentemente do oferecimento de garantia, desde que conte com a necessária autorização

legislativa. 
 e)  é expressamente vedada pela LRF, independentemente da existência de limite disponível para contratação de operação de crédito pela União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/477016

Questão 64: Com. Exam. (TRF 2) - JF TRF2/TRF 2/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
À luz da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF)), assinale a opção correta:

 a) É vedado a Estados e Municípios – e permitido à União Federal – conceder garantia em operações de crédito externas. 
 b) Em regra, instituição financeira que contrate operação de crédito com ente da Federação fica dispensada de exigir comprovação de que a operação atende às

condições e limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 c) A Caixa Econômica Federal, em razão da proibição de operação de crédito entre instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controla, está impedida

de adquirir títulos da dívida de emissão da União Federal. 
 d) O Banco Central do Brasil está impedido de comprar diretamente títulos emitidos pela União, salvo para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo

na sua carteira. 
 e) É absolutamente vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/478552

Questão 65: IADES - Ana I (CRF DF)/CRF DF/Advogado/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Relativamente às previsões contidas na Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, acerca das operações de crédito por antecipação de receita
orçamentária e dos restos a pagar, assinale a alternativa correta. 

 a)  A inscrição em restos a pagar está vedada no último ano de mandato do presidente, do governador ou do prefeito municipal. 
 b)  As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária realizadas por estados ou por municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito na

instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pela instituição financeira oficial de cada um daqueles entes. 
 c)  Somente é permitida a inscrição em restos a pagar a partir do décimo dia do início do exercício, devendo ser liquidados até dia 10/12 de cada ano. 
 d)  Na determinação da disponibilidade de caixa para fins de limite de operações de antecipação de receita orçamentária, serão considerados os encargos e as

despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 
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 e)  A realização de operação da mesma natureza, ainda que parcialmente resgatada, impede a realização de nova operação de antecipação de receita orçamentária.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/479383

Questão 66: COMPERVE (UFRN) - Ana (MPE RN)/MPE RN/Contabilidade/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Na contabilidade aplicada ao setor público, estão previstas operações de crédito. Em uma dessas operações, obtém-se, junto a uma instituição financeira, recurso
acrescido de juros e demais encargos previstos contratualmente.
 
Essa operação é denominada 

 a)  operação contratual. 
 b)  mútuo financeiro. 
 c)  operação mobiliária.
 d)  derivativo financeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/481169

Questão 67: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE-PE/Auditoria de Contas Públicas/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
À luz das disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF), julgue o item seguinte.

Situação hipotética: O município XY, controlador da empresa estatal XY-Gás, determinou que essa empresa repassasse, de forma antecipada, recursos financeiros não
compreendidos como lucros ou dividendos, na forma da legislação, ao caixa municipal, para devolução no prazo de trinta dias. Assertiva: Nessa situação, a operação
realizada pelo município equipara-se a uma operação de crédito que é vedada pela LRF.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534471

Questão 68: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE SE)/PGE SE/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Quando decorrentes de operações de antecipação de receita orçamentária, as entradas de valores que integram o orçamento público 

 a) são lançamentos dos juros que o Estado aufere como credor de empréstimos a terceiros. 
 b) geram, em contrapartida, lançamento no passivo. 
 c) são classificadas como receitas tributárias. 
 d) podem ser consideradas receita, mas não ingresso. 
 e) são classificadas como receita em sentido estrito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/540237

Questão 69: Instituto AOCP - Cont (Pinhais)/Pref Pinhais/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), analise as alternativas referentes às Operações de Crédito e Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e
assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  Compete ao Senado Federal autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios.

 b)  Equipara-se a operações de crédito e está vedado, o recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a
maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação.

 c)  A instituição financeira que contratar operação de crédito com Ente da Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir
comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos.

 d)  Compete ao Ministério da Fazenda verificar o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação,
inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.

 e)  As operações de crédito por antecipação de receita destinadas a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, realizadas a partir de 10 de janeiro,
deverão ser resgatadas no próprio exercício até 31 de dezembro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/555284

Questão 70: UFMT - Adv (Pref Cáceres)/Pref Cáceres/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para
pagamento de bens e serviços em data futura, é vedada e equipara-se 

 a)  à concessão de garantia. 
 b)  a restos a pagar. 
 c)  à operação de crédito. 
 d)  à dívida pública mobiliária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/585537

Questão 71: COVEST-COPSET - Cont (UFPE)/UFPE/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
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Em relação a Dívida Pública e sua contratação, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é proibida(o): 

 a)  a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, em qualquer hipótese. 
 b)  a compra pelos Municípios de títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. 
 c)  compra de títulos do tesouro estadual. 
 d)  operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 
 e)  a compra pelos Estados de títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759441

Questão 72: NC-UFPR - Adm (UFPR)/UFPR/Curitiba/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Considere o seguinte artigo da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000:
 
Art. 35 - É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal
dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída
anteriormente.
 
Com base nesse artigo, assinale a alternativa correta.

 a)  A Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura (FUNPAR) é reconhecida como instituição de
Utilidade Pública, motivo pelo qual poderá conceder financiamento para a Universidade Federal do Paraná adquirir um equipamento de pesquisa importado.

 b)  Para evitar responsabilização do servidor público, é possível a novação de contratos de prestadores de serviços de saúde sem licitação.
 c)  Um Estado da Federação pode contrair empréstimos para honrar o pagamento do 13º salário dos servidores de determinado município daquele Estado.
 d)  Uma universidade confessional não pode contrair um empréstimo no Banco do Brasil SA.
 e)  Uma universidade federal não pode contrair um empréstimo no Banco do Brasil SA.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/799571

Questão 73: FUNDATEC - Cont (CM Itaqui)/CM Itaqui/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e deve observar as exigências mencionadas na
Lei de Responsabilidade Fiscal, entre as quais:

 
I. Poderá realizar-se somente a partir do primeiro dia útil do segundo semestre.
 
II. Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano.
 
III. Só é permitida quando existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada.

 
Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/902999

Questão 74: KLC - Cont (Lupionópolis)/Pref Lupionópolis/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Sobre as Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária é incorreto afirmar:

 a)  Poderá realizar-se somente a partir do décimo dia do início do exercício.
 b)  Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano.
 c)  Estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada.
 d)  Estará proibida nos dois últimos anos de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/937271

Questão 75: FAU UNICENTRO - Cont (E-Paraná)/E-Paraná/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A Lei de Responsabilidade Fiscal define que é vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo,
autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou
postergação de dívida contraída anteriormente. Não se inclui na vedação, operação entre instituição financeira estatal e autarquia vinculada ao mesmo Ente, quando a
utilização dos recursos seja destinada a:

 a)  Pagamento de aposentados e pensionistas.
 b)  Pagamento de juros da dívida pública.
 c)  Pagamento de subvenções sociais.
 d)  Pagamento de gastos com saúde e educação.
 e)  Pagamento de inversões financeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/970218
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Questão 76: CS UFG - AnaAdm (CM Anápolis)/CM Anápolis/Controlador Interno/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Conforme a Lei Complementar n. 101/2000, a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária destina-se atender insuficiência de caixa durante o exercício
financeiro, porém ela estará proibida enquanto existir

 a) saldos não atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária.
 b) permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira.
 c) juros e outros encargos incidentes, não pagos até o fim do exercício financeiro.
 d) operação anterior, da mesma natureza, não integralmente resgatada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/990903

Questão 77: INAZ do Pará - Cont (CFF)/CFF/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Segundo art. 32 da Lei 101/2000 em seu parágrafo 1º estabelece os limites da dívida pública que serão fixados pela (o):

 a)  Senado Federal.
 b)  Câmara dos deputados.
 c)  Presidente da república.
 d)  Câmara dos vereadores.
 e)  Governo de cada dos Estados brasileiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/991274

Questão 78: QUADRIX - Ana (CFO)/CFO/Compras e Licitações/2017
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
No que se refere a orçamento público, julgue o item que se segue.
 
A contratação de operação de crédito externa de natureza financeira e realizada por qualquer ente da Federação necessitará de autorização do Senado Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053052

Questão 79: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
“Art. 8º − Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro
do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, conforme inciso I, art. 8º da LDO 2015.” LOA 2015, de 23/12/2014.
 
A Lei n.º 5.928, de 23/12/2014, LOA 2015, do Município de São Luís, que dispõe sobre o orçamento anual de 2015, permite, em seu artigo 8º, a realização de operação
de crédito por antecipação de receita no exercício de 2015.
 
Com relação ao exercício de 2016, ano em que se elegerá novo prefeito para a cidade de São Luís, as operações de crédito por antecipação de receita (AROs), nos
termos da legislação nacional vigente, 

 a)  poderão ser realizadas, normalmente, desde que a LDO e a LOA de 2016 assim permitam. 
 b)  poderão ser realizadas, desde que exista permissão na LOA de 2016. 
 c)  não poderão ser realizadas, exceto se houver o pagamento integral das eventualmente realizadas no exercício de 2015. 
 d)  não poderão ser realizadas, em decorrência das exigências feitas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00). 
 e)  não poderão ser realizadas, exceto se ocorrerem nos primeiros 9 dias no ano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337453

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Administração/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Com base nas normas legais relativas à gestão de recursos financeiros da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, como a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), julgue o item a seguir.
 
De acordo com a LRF, são proibidas operações de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente federativo que a controle na qualidade de beneficiário do
empréstimo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/388638

Questão 81: IBFC - TCE (TCM-RJ)/TCM-RJ/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Para a Lei de Responsabilidade Fiscal, equiparam-se a operações de crédito, mas são vedadas: 

 a)  assunção de obrigação, com autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços 
 b)  assunção indireta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou

aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes 
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 c)  recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo
lucros e dividendos, na forma da legislação 

 d)  captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, com prejuízo do disposto no § 7º
do artigo 150 da Constituição

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/393212

Questão 82: IBFC - TCE (TCM-RJ)/TCM-RJ/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Segundo a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ao versar sobre as operações de crédito, especificamente sobre a contratação, determina que
o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das
empresas por eles controladas, direta ou indiretamente e indica que o ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e
jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e, ainda, exige o atendimento de algumas condições. Dentre as
alternativas abaixo assinale a que NÃO corresponde a uma das condições que devem ser atendidas. 

 a)  Existência de prévia e expressa autorização para a contratação no texto da lei orçamentária em créditos adicionais ou lei específica 
 b)  Observância dos limites e condições fixados pelo Congresso Nacional 
 c)  Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo 
 d)  Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/393228

Questão 83: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de 2000) prevê, dentre outras, a seguinte VEDAÇÃO: 

 a)  Emissão pelo Banco Central de títulos da dívida pública a partir da data da publicação da referida Lei Complementar. 
 b)  Operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 
 c)  Operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a financiar,

direta ou indiretamente, despesas correntes. 
 d)  Instituição financeira controlada adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da

União para aplicação de recursos próprios. 
 e)  Compra, pelos Estados e Municípios, de títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394357

Questão 84: CEBRASPE (CESPE) - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Contábil/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A operação de crédito por antecipação de receita (ARO) 

 a) pode ser livremente contratada pelos entes da Federação, desde que se realize procedimento licitatório da modalidade concorrência com as instituições financeiras
interessadas. 

 b) pode ser contratada até o final do mandato do governador ou do prefeito. 
 c) pode ser realizada independentemente de haver outra operação da mesma natureza não integralmente resgatada. 
 d) deve ser integralmente liquidada até o dia 31 de dezembro de cada ano. 
 e) não poderá prever tarifas ou outros encargos, além da taxa de juros da operação, cobrados pela instituição financeira contratada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/395391

Questão 85: CEBRASPE (CESPE) - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Contábil/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Texto 5A4AAA

No primeiro dia de mandato do prefeito do município X, sua equipe apresentou-lhe a situação das contas municipais. A equipe alegou que não havia recursos suficientes
em caixa para o pagamento das despesas correntes do município até o final do primeiro mês do ano, mas assegurou ao prefeito que ele poderia recorrer à ARO como
forma de obter a quantia necessária ao atendimento das despesas.
 
O prefeito do município X, referido no texto 5A4AAA, não poderá realizar operações de ARO no período entre o dia 

 a) 1.º de dezembro de um exercício e o último dia de fevereiro do exercício seguinte. 
 b) 1.º de janeiro e o último dia de fevereiro de cada exercício. 
 c) 1.º de janeiro e o dia 31 de março de cada exercício. 
 d) 10 de janeiro e o dia 31 de março de cada exercício. 
 e) 10 de dezembro de um exercício e o dia 9 de janeiro do exercício seguinte.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/395394

Questão 86: IBFC - Cont (CM Franca)/CM Franca/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Com base na Lei 4.320/64 analise as afirmativas abaixo, dando valor de V para Verdadeiro ou F para Falso, em seguida assinale a alternativa correta:

 
(  ) Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício: quando a anulação ocorrer após o encerramento desde considera-se-à receita do ano em
que se efetivar.
 



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658277/imprimir 19/23

(  ) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como a despesa do exercício em que forem legalmente
empenhados, nas respectivas rubricas orçamentárias.
 
(  )Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da
legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva despesa será escriturada a esse título.
 
(  ) O valor do crédito da Fazenda Naiconal em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra
na data da notificação ou intimação do credor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da
conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/397338

Questão 87: FUNRIO - Proc (CM NI)/CM Nova Iguaçu/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a operação de crédito por antecipação de receita 

 a)  estará proibida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 
 b)  não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, que deve ser necessariamente prefixada. 
 c)  será proibida se houver operação anterior da mesma natureza, integralmente resgatada ou não. 
 d)  somente poderá ser realizada a partir do trigésimo dia do início do exercício financeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/402139

Questão 88: FCC - Cons PL (ALMS)/ALMS/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Sobre a contratação das operações de crédito, a Lei de responsabilidade Fiscal − LRF (Lei Complementar nº 101/2000) dispõe que o Ministério da Fazenda verificará o
cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou
indiretamente. Além disso, a referida lei determina que 

 a)  o ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse
econômico e social da operação, sendo exigida autorização específica do Congresso Nacional, quando se tratar de operação de crédito externo. 

 b)  a instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação relativa à dívida mobiliária ou à externa, não precisará exigir comprovação de
que a operação atende às condições e limites estabelecidos. 

 c)  os contratos de operação de crédito externo conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. 
 d)  a operação realizada com infração do disposto na LRF será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, sem

prejuízo do pagamento de juros e demais encargos financeiros correspondentes. 
 e)  cabe ao Tribunal de Contas, sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, efetuar o registro eletrônico centralizado e

atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido sigilo às informações.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410613

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE AM)/PGE AM/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
À luz da legislação e da doutrina em matéria de responsabilidade fiscal, julgue o item a seguir.
 
O fato de o estado-membro não poder celebrar operação de crédito com a União não obsta que ele aplique suas disponibilidades em títulos da dívida federal.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/420439

Questão 90: VUNESP - Proc Jur (M Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A antecipação de receita orçamentária, para fins da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), equipara-se a uma operação de crédito e 

 a)  deve ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o último dia útil de novembro de cada ano. 
 b)  pode ser realizada somente no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 
 c)  é vedada se o fato gerador do tributo ainda não ocorreu, sem prejuízo da observância do disposto na Constituição Federal a respeito do fato gerador presumido. 
 d)  deve ser realizada junto à instituição financeira vencedora de processo competitivo eletrônico promovido pelo ente federativo que desejar realizar a operação. 
 e)  pode ser realizada mais uma única vez enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/428495

Questão 91: VUNESP - Proc M (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Acerca da contratação das operações de crédito, conforme disciplina a Lei Complementar nº 101/00, o ente da Federação interessado, deverá formalizar seu pleito
fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento
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das condições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre as quais, quando se tratar de operação de crédito externo, autorização específica do

 a)  Presidente da República.
 b)  Ministro da Fazenda.
 c)  Senado Federal.
 d)  Ministério das Relações Exteriores.
 e)  Banco Central do Brasil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/432242

Questão 92: VUNESP - Adv (CM Registro)/CM Registro/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
No que respeita à contratação das operações de crédito, segundo a disciplina que lhe é conferida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o cumprimento dos limites e
condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente, será verificado
pelo 

 a)  Ministério Público. 
 b)  Ministério da Fazenda. 
 c)  Poder Legislativo.
 d)  Poder Judiciário. 
 e)  Tribunal de Contas da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/446917

Questão 93: Com. Exam. (MPE PR) - PJ (MPE PR)/MPE PR/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Com base nas seguintes assertivas, assinale a alternativa correta:

I – Apesar de instituir regramento cogente e dispor sobre a nulidade de diversos atos que infrinjam as normas que veicula, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar n. 101/2000) não contém uma tipologia de natureza penal.

II - O art. 182, § 3º, da Constituição Federal estabelece que “As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro”. A
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) dispõe que o não atendimento do referido dispositivo torna nulo de pleno de direito o ato de
desapropriação, salvo se houver prévio depósito judicial do valor da indenização.

III – Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), a realização de operação de crédito entre um ente da Federação e outro,
inclusive suas entidades da administração indireta, é possível desde que vise a refinanciar dívida contraída anteriormente.

IV – A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) equipara à operação de crédito a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária,
com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

V – Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), salvo se houver cláusula de reversão, é vedado ao Tesouro Nacional adquirir
títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil.

 a)  Estão corretas somente as assertivas I, II e IV; 
 b)  Estão corretas somente as assertivas III e V; 
 c)  Estão corretas somente as assertivas I, III e V; 
 d)  Estão corretas somente as assertivas II e IV; 
 e)  Está correta somente a assertiva I.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/492217

Questão 94: INSTITUTO MAIS - AnaT (CM S Parnaíba)/CM Sta de Parnaíba/Legislativo/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza 

 a)  assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. 
 b)  recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, sob a

forma de lucros e dividendos, de acordo com a legislação aplicável. 
 c)  assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou

aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. 
 d)  a captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/548199

Questão 95: IBFC - Cont (SESA PR)/SESA PR/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 101/2.000 – Lei de Responsabilidade Fiscal é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a
controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I.   Recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo
lucros e dividendos, na forma da legislação.
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II.   Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite
ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes.

III.   Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori  de bens e serviços.

 a)  Todas as afirmações estão incorretas. 
 b)  Apenas a afirmação III esta incorreta. 
 c)  Apenas a afirmação I esta correta. 
 d)  Todas as afirmações estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/627345

Questão 96: Machado de Assis - AgA (CM Belém do SF)/CM Belém do SF/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
De acordo com a Lei de Responsabilidade fiscal em seu Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:
 

I. Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido sem prejuízo do disposto no § 7º
do art. 150 da Constituição Federal;
 
II. Recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo
lucros e dividendos, na forma da legislação;
 
III. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite
ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;
 
IV. Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

 
Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715075

Questão 97: Machado de Assis - AgA (CM Belém do SF)/CM Belém do SF/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal a operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro
e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 dessa mesma lei e mais as seguintes: EXCETO.

 a)  Realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;
 b)  Deverá ser liquidada, sem juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de novembro de cada ano;
 c)  Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou

à que vier a esta substituir;
 d)  Estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada e no último ano de mandato do Presidente, Governador ou

Prefeito Municipal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715077

Questão 98: Machado de Assis - Tec (CM Estreito)/CM Estreito/Legislativo/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das
empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos,
demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições, EXCETO:

 a)  Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.
 b)  Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita.
 c)  Existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, apenas em créditos adicionais.
 d)  Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/716574

Questão 99: Instituto Excelência - Fis Tri (ES Pinhal)/Pref ES Pinhal/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Para atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro utiliza-se a operação de crédito por antecipação de receita. Assinale a alternativa CORRETA quanto as
suas exigências, mencionadas na Lei de Responsabilidade Fiscal: 

 a)  Poderá ser realizada no último ano de mandato do Prefeito Municipal, Governador e do Presidente. 
 b)  O acompanhamento do controle do saldo do crédito aberto será mantido pelo Banco do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional. 
 c)  Deverá ser liquidada, com juros até o dia 10 de outubro de cada ano.
 d)  Será realizado somente a partir do 10º dia do início do exercício. 
 e)  Nenhuma das alternativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/808495
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Questão 100: FUNCERN - Estag (TJ RN)/TJ RN/Ciências Contábeis/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro.

É correto afirmar que essa operação 

 a)  estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. 
 b)  estará proibida nos dois últimos anos de mandato dos chefes do executivo. 
 c)  só poderá ser realizada a partir do segundo mês do início do exercício. 
 d)  deverá ser liquidada até o dia 31 de dezembro de cada ano. 
 e)  só será autorizada caso a instituição financeira deixe de cobrar juros de qualquer espécie.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/824530

Questão 101: FUNCERN - Estag (TJ RN)/TJ RN/Ciências Contábeis/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação equiparam-se a 

 a)  concessão de garantia. 
 b)  operação de crédito.
 c)  refinanciamento da dívida mobiliária. 
 d)  refinanciamento da dívida consolidada. 
 e)  quitação da dívida fundada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/824536

Questão 102: SEPLAG PMMC - Cont (M Claros)/Pref Montes Claros/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a respeito da contratação de operações de crédito, marque V para as afirmativas verdadeiras e F, para as falsas. O ente
interessado formaliza seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social
da operação e o atendimento das seguintes condições:
 

( ) Existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica.
 
( ) Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita.
 
( ) Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.
 
( ) O montante das despesas de capital não pode ser excedido, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

 
A sequência CORRETA é:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843561

Questão 103: DEPSEC UNIFAP - Cont (UNIFAP)/UNIFAP/2016
Assunto: Operações de Crédito na LRF (arts. 32 a 39)
A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro.
 
Sobre Operação de Crédito por antecipação de receita, é CORRETO afirmar que:

 a) realizar-se-á somente até o décimo dia do início do exercício;
 b) deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia trinta e um de dezembro de cada ano;
 c) poderá ser autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira,

ou à que vier a esta substituir;
 d) estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;
 e) poderá ser realizada no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1142100
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Gabarito
1) Anulada  2) C  3) A  4) D  5) B  6) B  7) D
8) A  9) C  10) E  11) B  12) A  13) Errado  14) B
15) C  16) E  17) D  18) E  19) A  20) C  21) A
22) B  23) C  24) A  25) C  26) D  27) C  28) D
29) A  30) B  31) D  32) Errado  33) B  34) E  35) Anulada
36) Certo  37) B  38) Certo  39) Errado  40) D  41) E  42) C
43) B  44) B  45) A  46) E  47) B  48) D  49) B
50) A  51) E  52) B  53) A  54) D  55) D  56) D
57) B  58) D  59) E  60) A  61) Certo  62) D  63) E
64) D  65) E  66) B  67) Certo  68) B  69) E  70) C
71) D  72) E  73) B  74) D  75) E  76) D  77) A
78) Certo  79) D  80) Certo  81) C  82) B  83) B  84) E
85) E  86) B  87) A  88) B  89) Certo  90) C  91) C
92) B  93) A  94) B  95) D  96) A  97) B  98) C
99) D  100) A  101) B  102) B  103) D


