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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KU1d )

AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública

Questão 1: FAPEC - Tec (UFMS)/UFMS/Contabilidade/2020
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A UFMS auferiu receita por meio da alienação de veículos antigos que não estavam em uso. Ao ser perguntado pelo chefe de departamento como ele pode utilizar a
receita proveniente dessa alienação, você responderá, considerando o exposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, que: 

 a)  com qualquer despesa corrente, exceto as de pessoal e seus encargos. 
 b)  poderá aplicar na aquisição de um ônibus para atendimento à comunidade acadêmica. 
 c)  somente poderá aplicar na aquisição de material de consumo (despesa corrente). 
 d)  somente poderá aplicar no pagamento de juros e encargos da dívida da UFMS. 
 e)  somente poderá aplicar com despesas de pessoal de professores da graduação em exercício.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1230784

Questão 2: FUNDEP - OLeg (CM Patrocínio)/CM Patrocínio/2020
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Sobre os dispositivos relativos à gestão patrimonial contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

(    ) As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do
Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

(    ) As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos, ficarão
depositadas nas mesmas contas das demais disponibilidades de cada ente.

(   ) É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto no § 3º do Art. 182 da Constituição ou prévio
depósito judicial do valor da indenização.

(   ) É permitida a aplicação das disponibilidades de caixa em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às
empresas controladas pelo respectivo ente da Federação.

Assinale a sequência correta. 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1249889

Questão 3: VUNESP - CIM (Pref Cananéia)/Pref Cananéia/2020
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Com a receita obtida pela alienação onerosa de bem imóvel de sua propriedade, um Município pretende efetuar o pagamento de seus servidores ativos. De acordo com o
ordenamento jurídico em vigor, o pagamento pretendido 

 a)  não poderá ser realizado porque a Lei de Responsabilidade Fiscal veda a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o
patrimônio público para o financiamento de despesa corrente. 

 b)  não poderá ser realizado porque as despesas com pessoal, civil ou militar, ativo ou inativo, devem ser suportadas com orçamento de capital apenas se houver
disposição legal expressa autorizativa. 

 c)  poderá ser realizado porque a vedação para custeio de despesa corrente com receita de capital não se estende, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, aos gastos
com pessoal em atividade. 

 d)  poderá ser realizado somente se o Município realizar operação de crédito com outro ente da Federação,por intermédio de fundo específico, nos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal. 

 e)  dependerá, para ser realizado validamente, de autorização expressa da Câmara de Vereadores, observado o limite de endividamento e das operações de crédito a
que se refere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1255920

Questão 4: ADM&TEC - CI (Pref Pariconha)/Pref Pariconha/2020
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Leia as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, a empresa controlada deve incluir em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informa sobre a
venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado.

II. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, a empresa controlada deve incluir em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informa sobre os
recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1362180

Questão 5: ADM&TEC - Proc Jur (Pariconha)/Pref Pariconha/2020
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Leia as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, a empresa controlada deve incluir em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informa sobre a
venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado.

II. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, a empresa controlada deve incluir em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informa sobre os
recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1362534

Questão 6: FCC - AGC (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Suponha que em determinado exercício financeiro, o Município tenha arrecadado recursos provenientes de alienação de imóveis, em montante superior àquele previsto
na Lei Orçamentária Anual. De acordo com a sistemática constitucional e legal relativa às receitas públicas, tais ingressos financeiros 

 a)  constituem receita de capital e não podem, portanto, ser destinados à cobertura de despesas de custeio, ressalvada a possibilidade de destinação por lei aos
regimes de previdência social dos servidores públicos. 

 b)  são considerados receitas extraorçamentárias, não passíveis de aplicação em despesas públicas previstas na Lei Orçamentária Anual, em decorrência do princípio
da anualidade. 

 c)  redundam em superávit financeiro para o exercício, devendo ser utilizados exclusivamente como fonte para abertura de créditos adicionais. 
 d)  não constituem receita pública, devendo ser registrados apenas no balanço patrimonial do ente, em caráter não devolutivo e impactando positivamente o

correspondente patrimônio líquido. 
 e)  são equiparados àqueles provenientes de operações de crédito e, de acordo com a denominada “regra de ouro”, não podem superar os limites fixados pelo

Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758362

Questão 7: VUNESP - ESL (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
É correto afirmar que a gestão patrimonial estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, situa sobre 

 a)  a vedação da receita de capital derivada da estatização de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se
destinada por lei aos regimes de previdência social e próprio dos servidores públicos. 

 b)  a liberação para aplicação da receita de capital derivada da alienação somente estatização de bens e direitos que integram o patrimônio público para o
financiamento de despesas correntes e de capital. 

 c)  as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos que se referem a
Constituição Federal, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado com observância dos limites
e condições de proteção e prudência financeira. 

 d)  a disponibilização dos títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente
da Federação para aplicação no mercado com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. 

 e)  a permissão de empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas empresas controladas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826042

Questão 8: ADM&TEC - Cont (Major Isidoro)/Pref Major Isidoro/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Leia as afirmativas a seguir:

I. À luz da LC nº 101/2000, a empresa controlada deve incluir em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informa sobre os recursos recebidos do
controlador.

II. Na contabilidade pública, o conceito de patrimônio relaciona-se com bens e direitos.

III. É dever do auditor prejudicar qualquer interesse confiado à sua responsabilidade profissional.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852963

Questão 9: ADM&TEC - Cont (Major Isidoro)/Pref Major Isidoro/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Leia as afirmativas a seguir:

I. Na determinação do resultado do exercício (DRE), não devem ser computados os encargos correspondentes às receitas e rendimentos, conforme disposto na lei
nº 6.404/1976.

II. O Ativo Não-Circulante compreende direitos que não têm liquidez imediata.

III. À luz da LC nº 101/2000, a empresa controlada deve incluir em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informa sobre o fornecimento de bens e
serviços ao controlador.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852968

Questão 10: VUNESP - Cont (TRANSERP)/TRANSERP/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma empresa pública controlada por um ente da federação 

 a)  deverá se submeter à lei, desde que seja de economia mista. 
 b)  não tem necessidade de responder aos ditames do art. 47 da LRF. 
 c)  será controlada e fiscalizada apenas pelo ministério, agência ou secretaria de estado correspondente.
 d)  deverá se submeter à lei, assim como qualquer empresa nacional. 
 e)  deverá se submeter à lei, desde que celebre um contrato de gestão com o ente federado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860637

Questão 11: VUNESP - Fisc Mun (Itapevi)/Pref Itapevi/Posturas/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) determina, em seu art. 44, que é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de
bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de

 a)  despesas correntes, inclusive ao financiamento da previdência social.
 b)  despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social.
 c)  investimentos e pagamento de juros e amortizações de dívidas municipais.
 d)  folha de pagamento, permitindo somente dispêndios com as demais despesas correntes.
 e)  pagamento de precatórios judiciais e pagamento de juros e amortizações de dívidas municipais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860834

Questão 12: VUNESP - Enc (Pref Arujá)/Pref Arujá/Cadastro Imobiliário/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
O município estava sem orçamento para o pagamento do 13º salário dos servidores da ativa. Em razão disso, o Prefeito apresentou projeto de lei visando a alienar todos
os imóveis públicos não utilizados para o pagamento do 13º salário dos servidores da ativa. Sobre tal proposta, é possível afirmar que 

 a)  está em consonância com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo todos os ativos serem vendidos para o pagamento de despesas com
pessoal. 

 b)  está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que apenas veda a alienação dos bens imóveis destinados por lei aos regimes de previdência social, geral e
próprio dos servidores públicos. 

 c)  está em desacordo com a Constituição Federal que determina a inalienabilidade absoluta dos bens públicos. 
 d)  está em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, nesse caso, é prevista a possibilidade de demissão de todos os servidores

necessários para o ajuste das contas do Município. 
 e)  está em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens que integram o patrimônio

público para o financiamento de despesa corrente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914919

Questão 13: FGV - FiSM (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público
para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada, por lei, ao (à) 
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 a)  pagamento dos salários de servidores públicos. 
 b)  auxílio alimentação de servidores públicos. 
 c)  regime de previdência social de servidores públicos. 
 d)  manutenção de patrimônio público. 
 e)  amortização da dívida pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/971994

Questão 14: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedado o financiamento de despesas correntes com aplicação de receita de capital oriunda de bens e direitos
constituintes do patrimônio público. Contudo, excetuam-se dessa regra as despesas com 

 a) os regimes previdenciários geral e próprio dos servidores públicos. 
 b) situações emergenciais e de calamidade pública. 
 c)  ampliação do patrimônio público. 
 d)  amortização da dívida pública. 
 e)  inversões financeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973002

Questão 15: FCC - TJ (TJ MA)/TJ MA/Apoio Técnico Administrativo/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Suponha que, em função do fechamento de diversas indústrias e forte queda de arrecadação de impostos, o Estado tenha decidido adotar medidas de redução de
despesas e de aumento de receitas extraordinárias, especialmente com a alienação de imóveis de sua titularidade. Considerando as disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal relativas à gestão financeira e patrimonial, 

 a)  as medidas voltadas à obtenção de receitas extraordinárias somente poderão ser implementadas após esgotadas as de redução de despesas correntes. 
 b)  as receitas obtidas com a alienação de imóveis não poderão ser aplicadas em despesas correntes, salvo se destinadas por lei a regime de previdência geral e

próprio dos servidores. 
 c)  as receitas obtidas com alienação de imóveis devem ser aplicadas prioritariamente no pagamento de folha de pagamento de pessoal ativo e nos proventos de

inativos e pensionistas. 
 d)  o Estado poderá paralisar o pagamento de dívida pública junto à União se as medidas adotadas não forem suficientes para a cobertura de suas despesas

correntes. 
 e)  a aplicação dos recursos obtidos com alienação de imóveis em despesas de pessoal somente estará autorizada se ainda não atingido o limite prudencial de gastos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1009631

Questão 16: FCC - Cont (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
“É vedada a aplicação da receita ..I.. derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o ..II.. de despesa corrente, salvo se destinada por
lei aos regimes de ..III.. social, geral e próprio dos servidores públicos.”

Considerando o Art. 44 da Lei nº 101/2000, completa os espaços I, II e III, respectivamente, o que se encontra em: 

 a)  de capital − orçamento − competência. 
 b)  de capital − orçamento − previdência. 
 c)  corrente − financiamento − competência. 
 d)  corrente − financiamento − previdência. 
 e)  de capital − financiamento − previdência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014954

Questão 17: VUNESP - Cont (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho disporá de autonomia gerencial, orçamentária e
financeira. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais notas explicativas que contêm informações sobre

 a)  o fluxo de caixa descontado com a taxa livre de risco praticada pelo mercado.
 b)  o fornecimento de bens e serviços ao controlador, com os respectivos preços e condições comparando- os com os praticados no mercado.
 c)  o valor adicionado e distribuído pelo contrato de parceria à sociedade, governo e do capital.
 d)  recursos recebidos dos acionista minoritários, especificando valor, fonte e destinação.
 e)  venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas ou condições similares das vigentes do mercado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1033463

Questão 18: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a LRF, as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos do estado de Rondônia podem ser aplicadas
em 

 a) títulos da dívida pública estadual. 
 b) ações de empresas públicas controladas pelo estado de Rondônia. 
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 c) ações de empresas públicas controladas pela União. 
 d)  empréstimos aos próprios segurados. 
 e) empréstimos ao Poder Público mediante aquisição de títulos mobiliários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036769

Questão 19: FCC - AGP (SPPREV)/SPPREV/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Considere que o Estado esteja enfrentando dificuldade financeira, em função da queda de arrecadação de impostos, para honrar suas obrigações perante a SPPREV em
relação à insuficiência financeira dos Regimes Previdenciários Próprios dos Servidores – RPPS administrados pela Autarquia. Aventou-se, como forma de obtenção de
receita extraordinária para cobertura de tal déficit, a possibilidade de alienação de imóveis de propriedade do Estado e a destinação do produto da venda à tal finalidade.
 
De acordo com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal − LRF (Lei Complementar no 101/2000), tal destinação afigura-se juridicamente

 a) viável, se tal destinação constar de lei, configurando exceção à regra que veda aplicação de receita de capital a despesas correntes (de pessoal e custeio).
 b) inviável, por configurar violação à denominada “regra de ouro”, que proíbe cobertura de quaisquer despesas correntes com recursos provenientes da alienação de

bens de capital.
 c) viável, desde que adotado o modelo de capitalização e o produto da alienação dos imóveis seja destinado a fundo de previdência complementar constituído para

tal finalidade.
 d) viável apenas para cobertura das contribuições correntes do Estado ao RPPS, vedada a destinação para cobertura de insuficiências financeiras ou atuariais.
 e) inviável, eis que a LRF admite, como exceção à denominada “regra de ouro”, a destinação de receitas de capital apenas para cobertura de obrigações do Estado

junto à União, incluídas aquelas perante o Regime Geral de Previdência Social.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073695

Questão 20: OBJETIVA CONCURSOS - AAd (Pref SJ Urtiga)/Pref SJ Urtiga/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Sobre o disposto na Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 

(   ) A empresa controlada pelo setor público que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da Lei, não
disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira.
 
(   ) A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará, entre outros, o fornecimento de bens e serviços ao controlador,
com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado.
 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1082960

Questão 21: IBFC - Gest (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/Público/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
O artigo 47 da Lei Complementar nº 101/00, trata das empresas controladas do setor público e segundo o Parágrafo Único do mencionado artigo “A empresa controlada
incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa”. Em relação a estas notas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 

( ) Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes do
mercado.
 
( ) Fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, sem comparar com os praticados no mercado.
 
( ) Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições iguais dos vigentes do mercado.
 
( ) Recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação.

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

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115379

Questão 22: VUNESP - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2019
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Sobre as disponibilidades de caixa dos entes públicos no Brasil, é correto afirmar que

 a)  deverão ser depositadas no Banco Central do Brasil.
 b)  as disponibilidades de caixa da União deverão ser depositadas no Banco do Brasil S/A e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em instituição

financeira oficial.
 c)  poderão ser aplicadas em títulos privados, desde que contem com rating de crédito máximo por, no mínimo, duas agências credenciadas pela Comissão de

Valores Mobiliários.
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 d)  as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central do Brasil e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em instituições
financeiras oficiais.

 e)  serão aplicadas de modo conjunto com os recursos dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, em atendimento ao princípio da
unidade de tesouraria.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1300579

Questão 23: VUNESP - Dir (CM 2 Córregos)/CM 2 Córregos/Contábil Legislativo/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a receita de capital derivada da alienação de bens que integram o patrimônio pode ser utilizada para o financiamento de
despesas com 

 a)  planejamento e execução de obras para construção de um prédio. 
 b)  passagens e despesas de locomoção. 
 c)  material de consumo. 
 d)  serviços de limpeza predial terceirizado. 
 e)  auxílio-transporte para os servidores públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/599535

Questão 24: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Considerando o disposto na LRF, julgue o item a seguir.
 
O pagamento de servidores inativos e pensionistas do município jamais poderá se realizar com recursos oriundos da venda de ações do capital social de sociedade de
economia mista municipal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/628613

Questão 25: VUNESP - Proc (PGE SP)/PGE SP/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Considere que o Estado necessite auferir receitas extraordinárias a fim de compensar a frustração da receita orçamentária estimada com a arrecadação de impostos.
Nesse sentido, adotou, como alternativa, a alienação de imóveis e de ações representativas do controle acionário detido em sociedade de economia mista.

De acordo com as disposições constitucionais e legais aplicáveis, 

 a)  apenas a receita obtida com a alienação de imóveis sujeita-se à denominada “regra de ouro”, que determina sua aplicação exclusivamente em despesas de
capital, sendo as demais, inclusive as decorrentes de operações de crédito, de livre destinação orçamentária. 

 b)  o produto de tais alienações é de livre destinação orçamentária, porém constitui receita equiparável àquela obtida com operação de crédito, sendo tal produto
considerado no cômputo do limite de endividamento do Estado. 

 c)  o Estado deverá aplicar a receita obtida com tais alienações no custeio de pessoal, incluindo inativos, despesas estas que, pelo seu caráter alimentar, possuem
precedência em relação às despesas de capital. 

 d)  a receita obtida com a alienação das ações, considerada proveniente de ativos mobiliários, configura excesso de arrecadação e pode ser destinada à abertura de
créditos adicionais, especiais ou suplementares, para suportar despesas de capital ou custeio em geral. 

 e)  o produto obtido com tais alienações somente poderá ser aplicado em despesas de capital, admitindo-se a aplicação em despesas correntes apenas se houver
destinação por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio, dos servidores públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/630817

Questão 26: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Suponha que um Estado, enfrentando severa queda de arrecadação de impostos e dificuldade de pagar sua folha de pessoal ativo, pretenda alienar parcela de seu
patrimônio imobiliário, que apresenta ociosidade em relação às efetivas necessidades de afetação para finalidades públicas. Com o produto da alienação dos imóveis,
pretende obter receita extraordinária destinada às referidas despesas de pessoal, além de outras de custeio em geral e também para investimentos em infraestrutura.
 
De acordo com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, tal pretensão afigura-se juridicamente 

 a)  inviável, de acordo com a denominada “regra de ouro”, que impede a aplicação de receita extraordinária em despesas ordinárias de custeio e investimento. 
 b)  parcialmente viável, apenas em relação à aplicação da receita obtida com a alienação dos imóveis em investimentos, sendo vedada a destinação para despesas de

pessoal e custeio em geral. 
 c)  parcialmente viável, apenas em relação às despesas de pessoal, que possuem precedência, dado o seu caráter alimentar, em relação às demais despesas de

custeio e investimento. 
 d)  viável, importando, contudo, imputação do valor correspondente ao limite de endividamento do Estado, eis que se estaria usando fonte extraordinária para

pagamento de despesas ordinárias, o que se equipara a operação de crédito. 
 e)  inviável, pois, de acordo com a denominada “regra de ouro”, o produto de alienação de imóveis somente pode ser destinado para cobertura de déficit atuarial de

regime de previdência próprio dos Estados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638790

Questão 27: VUNESP - Proc Mun (Sorocaba)/Pref Sorocaba/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
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A legislação nacional impõe uma série de restrições à aplicação das disponibilidades de caixa dos entes da federação, com o intuito de evitar aplicações temerárias de
recursos públicos, em prejuízo de toda a sociedade.
 
A respeito desse tema, é correto afirmar que

 a)  as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco do Brasil; as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em instituições financeiras
brasileiras.

 b)  não se aplicam às empresas controladas pela União, pelos Estados e pelos Municípios as restrições constitucionais à aplicação de suas disponibilidades de caixa
apenas em títulos emitidos por instituições privadas nacionais.

 c)  as disponibilidades de caixa da União serão depositadas na Caixa Econômica Federal, e as reservas internacionais, no Banco Central do Brasil.
 d)  as disponibilidades de caixa dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas serão aplicadas em instituições

financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.
 e)  as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social próprio dos servidores públicos ficarão depositadas em conta única, juntamente às demais

disponibilidades de cada ente, e serão aplicadas nas condições de mercado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676395

Questão 28: VUNESP - CI (CM Itaquactba)/CM Itaquaquecetuba/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento __________, salvo se
destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto.

 a)  da moradia
 b)  de despesa corrente
 c)  da aposentadoria
 d)  de transferência corrente
 e)  da despesa de desapropriação

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/678538

Questão 29: VUNESP - An OP (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, “é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público
para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinado por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.” Trata-se de um
procedimento conhecido como regra de 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679359

Questão 30: VUNESP - Cont (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A respeito da gestão patrimonial dos entes federados, a Lei da Responsabilidade Fiscal permite

 a) que as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência geral e próprio dos servidores públicos sejam utilizadas para financiar empresas controladas pelo ente
público.

 b) que a empresa controlada pelo ente público que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disponha
de autonomia gerencial, orçamentária e financeira.

 c) a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente.
 d) que a lei orçamentária e as leis de créditos adicionais incluam novos projetos, mesmo que não estejam adequadamente atendidos aqueles em andamento e

contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
 e) desapropriação de imóvel urbano sem prévio depósito judicial do valor da indenização, desde que o interesse público esteja devidamente comprovado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691196

Questão 31: FCC - Ana Adm (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Suponha que o Estado, em razão de queda na arrecadação de impostos, necessite obter receitas adicionais para fazer frente ao pagamento de seus servidores, bem
como ao déficit do regime previdenciário próprio, além do cumprimento de programa de investimentos prioritários em infraestrutura. Para tanto, procedeu à alienação de
diversos imóveis. Considerando o regramento estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os recursos obtidos com a alienação de tais ativos

 a) somente poderão custear as despesas de pessoal e previdência, que possuem precedência em relação às de capital, devendo os investimentos ser custeados com
recursos provenientes de operações de crédito.

 b) deverão ser aplicados no programa de investimentos, exclusivamente em despesas de capital, podendo também ser direcionados ao regime de previdência de
seus servidores, se assim destinados por lei.

 c) não poderão, em hipótese alguma, suprir déficit previdenciário, devendo ser aplicados exclusivamente em despesas com pessoal ativo, admitida destinação a
investimentos mediante autorização legislativa específica.

 d) deverão ser aplicados, proporcionalmente, em despesas de pessoal, incluindo as previdenciárias, e de capital, vedada a priorização de uma categoria em
detrimento de outra.
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 e) devem ser destinados, prioritariamente, a investimentos, somente podendo ser aplicados em despesas de pessoal e custeio em geral se o Estado tiver aderido a
programa de recuperação fiscal junto à União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734130

Questão 32: COSEAC UFF - Aud (Pref Maricá)/Pref Maricá/Controle Interno/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A receita derivada da venda de um bem imóvel que integra o patrimônio público NÃO poderá ser destinada à compra de: 

 a)  equipamentos. 
 b)  material permanente. 
 c)  outro bem imóvel. 
 d)  material de consumo. 
 e)  um caminhão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/778002

Questão 33: VUNESP - Cont Es (CM Olímpia)/CM Olímpia/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
É vedado ao titular de Poder ou órgão nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo o executivo, legislativo, judiciário, tribunais de contas e ministérios públicos,
nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 

 a)  emitir títulos da dívida pública federal, estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelos respectivos entes da
Federação. 

 b)  utilizar dos regimes de previdência social, geral e próprios dos servidores públicos, ainda que vinculados a fundos específicos aos quais se refere a CF/88, e que
ficarão depositados em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado. 

 c)  contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. 

 d)  a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público, para o financiamento de despesa corrente, sem a
apresentação de empenhos autorizados pelo executivo. 

 e)  firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, e que disporá de autonomia gerencial, orçamentária e
financeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/783160

Questão 34: VUNESP - Ana (Pref SP)/Pref SP/Planejamento e Desenvolvimento Organizacional/Ciências Contábeis/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público
para o financiamento de despesa corrente, salvo se for destinado para 

 a)  cobrir despesas com precatórios. 
 b)  custear despesas com juros da dívida interna e externa. 
 c)  os regimes da previdência social dos servidores públicos. 
 d)  custear despesas com pensionistas do serviço público. 
 e)  recuperar patrimônio histórico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/804117

Questão 35: ADM&TEC - Cont (CM Belo Monte)/CM Belo Monte/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Leia as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, a empresa controlada deve incluir em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informa sobre os
recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação.

II. Na perspectiva da contabilidade pública, os bens são utilizados ou aplicados no exercício da entidade para alcançar o seu objetivo social.

III. Caso modificações nas dotações no decorrer do exercício sejam necessárias, as solicitações de créditos adicionais devem conter exposição circunstanciada que
as justifique.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844872

Questão 36: ADM&TEC - Cont (CM Belo Monte)/CM Belo Monte/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Leia as afirmativas a seguir:
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I. A demonstração do resultado do exercício (DRE) deve discriminar a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos,
conforme disposto na lei nº 6.404/1976.

II. O Patrimônio Líquido representa a diferença entre o Ativo e o Passivo.

III. A Lei Complementar nº 101/2000 veda a inclusão nos balanços trimestrais da empresa controlada de qualquer nota explicativa sobre o fornecimento de bens
e serviços ao controlador.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844881

Questão 37: FUNDEP - CI (CM Sta Bárbara)/CM Santa Bárbara/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Analise as afirmativas a seguir sobre gestão patrimonial no contexto da Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
 

I. As disponibilidades de caixa da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão depositadas em instituições financeiras públicas ou privadas
autorizadas pelo BCB e escolhidas após prévia concorrência pública.
 
II. É nulo de pleno direito o ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do dispositivo constitucional que estabelece a prévia e justa
indenização em dinheiro, ou o prévio depósito judicial do valor da indenização.
 
III. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa
corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

 
Estão corretas as afirmativas

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/876685

Questão 38: VUNESP - Cont (CM N Odessa)/CM Nova Odessa/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A respeito da gestão patrimonial dos entes federados, a Lei da Responsabilidade Fiscal permite 

 a)  que as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência geral e próprio dos servidores públicos sejam utilizadas para financiar empresas controladas pelo ente
público. 

 b)  que a empresa controlada pelo ente público que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disponha
de autonomia gerencial, orçamentária e financeira. 

 c)  a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente. 
 d)  que a lei orçamentária e as leis de créditos adicionais incluam novos projetos, mesmo que não estejam adequadamente atendidos aqueles em andamento e

contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
 e)  desapropriação de imóvel urbano sem prévio depósito judicial do valor da indenização, desde que o interesse público esteja devidamente comprovado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995724

Questão 39: ADM&TEC - Cont (Pref Belo M)/Pref Belo Monte/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Leia as afirmativas a seguir:
 

I. O Ativo Não-Circulante são os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte.
 
II. A insuficiência da dotação original é um fator de motivação para a possível adoção de créditos adicionais.
 
III. A Lei Complementar nº 101/2000 determina que a empresa controlada não deve incluir em seus balanços trimestrais nota explicativa sobre os recursos
recebidos do controlador.

 
Marque a alternativa CORRETA:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1095651
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Questão 40: ADM&TEC - Cont (Pref Belo M)/Pref Belo Monte/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Leia as afirmativas a seguir:
 

I. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, a empresa controlada deve incluir em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informa sobre a
venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado.
 
II. Os bens e direitos tangíveis ou intangíveis podem compor o patrimônio de uma entidade, na perspectiva da contabilidade pública.
 
III. As contas patrimoniais são contas pertencentes ao sistema patrimonial, que não podem constar no balanço patrimonial.

 
Marque a alternativa CORRETA:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1095668

Questão 41: ADM&TEC - Cont (Pref Belo M)/Pref Belo Monte/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Leia as afirmativas a seguir:
 

I. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, a empresa controlada deve incluir, em seus balanços trimestrais, nota explicativa em que informa sobre o
fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado.
 
II. O Ativo Realizável a Longo Prazo compreende valores conversíveis em dinheiro somente no período anterior ao exercício atual.
 
III. A auditoria contábil objetiva, entre outros aspectos, obter elementos comprobatórios suficientes que permitam opinar se as demonstrações deles originárias
refletem, adequadamente, em seus aspectos mais relevantes, a situação econômico-financeira do patrimônio.

 
Marque a alternativa CORRETA:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1095670

Questão 42: INSTITUTO MAIS - Tec (CM Sumaré)/CM Sumaré/Legislativo/2018
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a Lei Complementar n.º 101/2000, no artigo 47, empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de
desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso II, do § 5º, do artigo 165, da Constituição
Federal. A empresa controlada incluirá, em seus balanços trimestrais, nota explicativa em que informará:
 

I. fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado.
 
II. recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação.
 
III. venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no
mercado.

 
É correto o que se afirma em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1193570

Questão 43: FCC - Tec (DPE RS)/DPE RS/Administrativa/2017
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Em razão da crise financeira derivada, dentre outros fatores, da sensível queda de arrecadação, determinado município colocou em execução programa de alienação de
imóveis que não estavam efetivamente destinados a finalidades públicas. Em se tratando de bens dominicais e estando devidamente justificada a medida, 

 a)  inexiste vedação legal à alienação, observada a necessidade de lei autorizativa para as vendas, bem como prévia avaliação, vedada a destinação da receita obtida
com os negócios jurídicos para custeio de despesas correntes. 

 b)  é viável o programa, mediante previsão legal autorizando a alienação onerosa dos bens, desde que o seja pelo valor de mercado e que a receita da venda se
destine a investimentos ou, excepcionalmente, a despesas de pessoal no caso de já configurada mora do ente. 
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 c)  admite-se a alienação dos bens exclusivamente para outros entes públicos, em razão da impenhorabilidade, imprescritibilidade e inalienabilidade que grava o
patrimônio público imobiliário, o que ficaria preservado na titularidade de outra pessoa jurídica de direito público. 

 d)  não guarda fundamento legal a medida proposta, tendo em vista que não é permitido o emprego da receita de alienação de imóveis em despesas correntes ou
previdenciárias, o que descontrói a motivação do ato pretendido. 

 e)  estabelece-se escala de preferências para emprego da receita de capital oriunda da venda dos imóveis, sendo prioridade o pagamento da folha de pessoal, ativos
e inativos, bem como a aplicação em novos investimentos. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/547038

Questão 44: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE TO/TRE TO/Administrativa/Contabilidade/2017
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Mediante o cumprimento regimental necessário, ente federativo que obtenha excesso de arrecadação proveniente da alienação de bens patrimoniais poderá utilizar esses
recursos para, entre outras medidas,

 a) executar obras de construção de bens imóveis.
 b) pagar despesas de pessoal e encargos.
 c) liquidar juros com empréstimos junto à União.
 d) lançar a diferença positiva em restos a pagar.
 e) quitar passivos decorrentes de obrigações trabalhistas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566393

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-PR)/TCE-PR/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
No que se refere à gestão patrimonial no contexto da responsabilidade fiscal, assinale a opção correta.

 a) Ainda que o depósito das disponibilidades de caixa dos regimes de previdência dos servidores públicos se faça em conta separada das demais disponibilidades do
ente federado, esses recursos não poderão ser destinados à concessão de empréstimos aos segurados. 

 b) A LRF permite que recursos recebidos na venda de bens públicos sejam usados para a amortização da dívida pública e para o pagamento dos respectivos juros. 
 c) Somente emenda constitucional poderia permitir que as disponibilidades de caixa das empresas controladas pelos estados-membros fossem depositadas em

instituições financeiras não oficiais. 
 d) É permitido ao estado-membro usar títulos da dívida pública de vencimento no curto prazo para o pagamento de desapropriação de imóvel urbano. 
 e) Quando o contrato de gestão prevê que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, a empresa estatal federal passa a dispor de autonomia

gerencial, orçamentária e financeira, deixando de integrar o orçamento de investimento da União.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/325981

Questão 46: FGV - AFTRM (Cuiabá)/Pref Cuiabá/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, a aplicação da receita de capital, derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o
financiamento de despesa corrente, é permitida quando destinada 

 a)  por lei à compra de ativos imobilizados para hospitais. 
 b)  à compra de artigos destinados à saúde pública. 
 c)  por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 
 d)  aos gastos com merenda escolar. 
 e)  por lei a gastos com segurança nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337376

Questão 47: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Direito/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Considerando o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item que se segue.
 
Para viabilizar empréstimos a segurados, admite-se a aplicação das disponibilidades de caixa tanto do regime geral de previdência social quanto do regime próprio de
previdência dos servidores públicos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/389098

Questão 48: IBFC - Cont (CM Franca)/CM Franca/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a Lei Complementar 101/00 e com base nas Empresas Controladas pelo Setor Público, analise a afirmativa abaixo e preencha a lacuna com a alternativa
correta:
 
" A empresa controlada incluirá em seus balanços _________ nota explicativa em que informará o fornecimento de bens e serviços ao controlador, com resoectivos
preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado; os recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação; a
venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado".

 a) bimestrais
 b) trimestrais
 c) semestrais
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 d) anuais
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/397334

Questão 49: FCC - Cons PL (ALMS)/ALMS/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Considere que o Estado de Mato Grosso do Sul tenha alienado vários imóveis de sua titularidade que não estavam afetados a nenhum serviço ou finalidade pública,
objetivando a obtenção de recursos para aplicação em ações governamentais prioritárias.

Nesse sentido, utilizou os referidos recursos em:

I. construção de estradas.

II. custeio de serviços de saúde e educação.

III. cobertura de insuficiência atuarial do regime de previdência de seus servidores, na forma prevista em lei.

De acordo com as disposições da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), afigura-se legal o que consta APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410964

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE AM)/PGE AM/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
À luz da legislação e da doutrina em matéria de responsabilidade fiscal, julgue o item a seguir.
 
É vedada a aplicação das disponibilidades de caixa do regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais em ações e outros papéis relativos às empresas
controladas pelo estado, mas não em títulos da dívida pública estadual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/420438

Questão 51: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE AM)/PGE AM/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Acerca de receita e despesa públicas no direito financeiro brasileiro, julgue o próximo item.
 
A receita oriunda da privatização de empresa pública estadual não pode ser utilizada em obras de conservação de imóveis pertencentes ao estado-membro, mas não há
óbice à sua utilização para a aquisição de imóvel necessário à realização de obra pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/420446

Questão 52: IDECAN - Cont (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com o Art. 47 da LC nº 101/2000, a empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da
lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará, EXCETO: 

 a)  Recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação. 
 b)  Aquisição de bens e direitos junto ao controlador, com preços e condições compatíveis com os praticados no mercado.
 c)  Fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado. 
 d)  Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no

mercado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/428038

Questão 53: VUNESP - Proc M (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Assinale a assertiva correta no que se refere à gestão patrimonial, segundo a regência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

 a)  As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculados a fundos específicos a que se refere a
Constituição Federal, ficarão depositadas em conta conjunta das demais disponibilidades e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições
de proteção e prudência financeira.

 b)  As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculados a fundos específicos a que se refere a
Constituição Federal, poderão ser aplicadas em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo
respectivo ente da Federação.

 c)  É permitida a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa
corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
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 d)  É anulável o ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do que dispõe a respeito a Constituição Federal, ou prévio depósito judicial do
valor da indenização.

 e)  A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial,
orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto na Constituição Federal no que respeita ao orçamento de investimento compreendido na lei orçamentária anual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/432243

Questão 54: VUNESP - Cont (CM Marília)/CM Marília/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De quais disponibilidades de caixa é vedada sua aplicação em títulos da dívida pública estadual e municipal, em ações e outros papéis relativos às empresas controladas
pelo respectivo ente da Federação, bem como empréstimos de qualquer natureza, conforme trata o capítulo VIII – da Gestão Patrimonial, da LC 101/2000?

 a)  Dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
 b)  Das sobras de caixa por empenhos não executados no exercício corrente (restos a pagar).
 c)  Das operações de crédito contratuais.
 d)  Das operações de mútuos financeiros.
 e)  Das receitas extraorçamentárias previdenciárias e imobiliárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/441954

Questão 55: FAU UNICENTRO - Cont (CM SP do Ivaí)/CM São Pedro do Ivaí/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público de um Município para o financiamento de despesa
corrente, salvo se destinada por lei: 

 a)  Para custeio de pessoal, ativo e inativo do Ente. 
 b)  Ao regime próprio de previdência social dos servidores. 
 c)  Para áreas de saúde ou assistência social. 
 d)  Ao atendimento de despesas consideradas urgentes e essenciais. 
 e)  Para redução do endividamento do Ente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/896623

Questão 56: FAU UNICENTRO - Cont (CM Ibiporã)/CM Ibiporã/2016
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o
financiamento de despesa corrente, exceto se for destinada, por lei, para: 

 a)  Pagamento de despesas de pessoal dos Poderes do Município. 
 b)  Manutenção das atividades de saúde, educação e segurança. 
 c)  O regime de previdência social próprio dos servidores públicos Municipais. 
 d)  Despesas não previstas na Lei do Orçamento decorrentes de calamidade pública. 
 e)  Pagamento dos juros da dívida pública, no montante previsto na Lei do Orçamento Anual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/901987

Questão 57: CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2015
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Com base nas disposições legais sobre o orçamento público e as classificações orçamentárias, julgue o item que se segue.

Caso o prefeito de um município decida realizar a alienação de bens da prefeitura para solucionar a falta de verba para pagamento da folha de pessoal, ele terá amparo
legal, visto que essa operação é permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/289093

Questão 58: CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTCU)/TCU/2015
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Assinale a opção correta em relação à gestão patrimonial. 

 a)  É nulo de pleno direito o ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem a previsão de recursos que assegurem o prévio pagamento da indenização em
dinheiro, ou o prévio depósito judicial do valor da indenização. 

 b)  A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial,
orçamentária e financeira, sendo automaticamente excluída do orçamento de investimento dos entes federados. 

 c)  A lei orçamentária só incluirá novos projetos após serem adequadamente atendidos aqueles que estejam em execução e contempladas as despesas de
conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser o PPA, admitindo-se a previsão de investimentos com prazo superior a um exercício. 

 d)  As disponibilidades de caixa da União serão depositadas em instituições financeiras públicas ou privadas autorizadas pelo BCB e escolhidas após prévia
concorrência pública. 

 e)  As disponibilidades de caixa do RGPS e RPPSs dos servidores públicos ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e
aplicadas nas condições de mercado, inclusive em títulos da dívida pública federal, estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas
controladas pelos entes da Federação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/305940
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Questão 59: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-RN)/TCE-RN/2015
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Considerando as regras e os princípios relacionados à receita pública, à despesa pública e à execução orçamentária no Brasil, julgue o seguinte item.
 
A legislação brasileira permite a aplicação de receitas oriundas da fruição de bens públicos no pagamento de juros da dívida pública e a utilização da receita da venda de
bens e direitos do Estado para amortizar dívida pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/312367

Questão 60: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Ciências Contábeis/2015
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para 

 a)  a empresa pública controlada, inclusive mista, que firmar contrato de gestão em que não se estabeleçam objetivos e metas de desempenho. 
 b)  as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
 c)  o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 
 d)  o financiamento de despesa de capital, exceto se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio das empresas públicas e autarquias. 
 e)  o crédito para cobertura de despesa corrente e de capital, exceto se destinadas a cobrir metas orçamentárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687872

Questão 61: COTEC UNIMONTES - AFRM (Pref Paracatu)/Pref Paracatu/2015
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
O artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o
financiamento de despesa corrente. No entanto, abre uma exceção. A esse respeito, marque a alternativa CORRETA. 

 a)  Salvo se destinada, por lei, para pagamento de salários. 
 b)  Salvo se destinada, por lei, para pagamento de títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas

controladas pelo respectivo ente da Federação. 
 c)  Salvo se destinada, por lei, para itens correntes que efetivam o pleno funcionamento da área de saúde ou educação. 
 d)  Salvo se destinada, por lei, aos regimes de previdência social, geral e próprio, dos servidores públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/813014

Questão 62: FAUEL - Cont (CM Jaguapitã)/CM Jaguapitã/2015
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Sobre as Empresas Controladas pelo Setor Público, a Lei Complementar nº. 101/2000 estabelece que a empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota
explicativa em que informará os detalhes abaixo, EXCETO:

 a)  Fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparandos com os praticados no mercado.
 b)  Recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação.
 c)  Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos

exercícios anteriores.
 d)  Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no

mercado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/925526

Questão 63: FAU UNICENTRO - Cont (Barra Jacaré)/Pref Barra do Jacaré/2015
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Tratando da Gestão Patrimonial a Lei de Responsabilidade Fiscal diz em seu Art. 43 § 1o “As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio
dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das
demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira”.
 
Com base nessa afirmação analise as assertivas abaixo e escolha a alternativa com a sequência CORRETA que é vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o §
1º
 

I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação.
 
II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas empresas controladas.
 
III - empréstimos financeiros, aos segurados e ao Servidor Público Municipal.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/956467

Questão 64: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Administração/2015
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Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Quando da desincorporação de ativos do patrimônio público por alienação, salvo exceção legal, o resultado deve ser aplicado em: 

 a)  despesas de capital. 
 b)  despesas correntes. 
 c)  créditos adicionais. 
 d)  demandas especiais. 
 e)  calamidades públicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1309979

Questão 65: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Apoio Especializado/Contadoria/2014
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
O TRF da 3ª Região alienou bem imóvel integrante do seu patrimônio. A receita derivada dessa operação pode ser aplicada 

 a) no pagamento de encargos sociais. 
 b) na aquisição de papel sulfite. 
 c) no pagamento de despesas com conservação de bens imóveis. 
 d) no repasse de valores a instituições públicas de caráter assistencial sem fins lucrativos. 
 e) na aquisição de computadores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/171856

Questão 66: FEPESE - Ana (MPE SC)/MPE SC/Analista em Tecnologia da Informação/2014
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
É vedada a aplicação da receita do capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público: 

 a) Para o pagamento de juros da dívida pública. 
 b) Para financiamento de despesas de material de consumo. 
 c) Para financiamento de despesas de pessoal civil. 
 d) Para financiamento de despesas com subvenções sociais. 
 e) Para financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e própria dos servidores públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/202226

Questão 67: FCC - AJ TRT13/TRT 13/Administrativa/Contabilidade/2014
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
O TRT da 13a Região alienou imóvel que considerou não mais necessário para a realização de suas atividades. A receita advinda dessa operação pode ser aplicada em
despesas com 

 a)  aquisição de material de consumo. 
 b)  salário família. 
 c)  remuneração de servidores. 
 d)  serviços de terceiros. 
 e)  aquisição de automóveis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/216168

Questão 68: CONSULPLAN - Ag Adm (MAPA)/MAPA/2014
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), assinale a afirmativa INCORRETA. 

 a)  As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo, para consulta e apreciação
exclusiva dos cidadãos. 

 b)  A empresa controlada pelo setor público que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de
autonomia gerencial, orçamentária e financeira.

 c)  São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, dentre outros, as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio. 

 d)  É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente,
salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/245265

Questão 69: VUNESP - Cont (Pref Atibaia)/Pref Atibaia/Finanças/2014
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a Lei Complementar n.º 101/2000, no que tange à preservação do patrimônio público, é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de
bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente. Todavia, será aceita tal aplicação se destinada

 a)  ao aluguel ou arrendamento, objetivando a receita contínua.
 b)  por lei, aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
 c)  à receita de capital extra orçamentária.
 d)  por lei orgânica aos regimes de previdência social, para utilização das entidades do terceiro setor.
 e)  por lei orgânica aos regimes de previdência social, oriunda da receita corrente das entidades do terceiro setor.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814373

Questão 70: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Apoio Especializado/Contabilidade/2013
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a disponibilidade de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos de um determinado
Estado pode ser aplicada 

 a) em títulos da dívida pública estadual. 
 b) na poupança. 
 c) em títulos da dívida pública municipal. 
 d) em empréstimos a empresas controladas pelo próprio Estado. 
 e) em ações de empresas controladas pelo próprio Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/172646

Questão 71: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Apoio Especializado/Contabilidade/2013
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Considere os dados, a seguir, quanto à alienação de bens de uma determinada entidade pública referentes ao exercício financeiro de 2012:

Valor acumulado dos recursos financeiros não aplicados oriundos da alienação de bens em 01/01/2012 ..............R$ 100.000,00 
Receita Realizada com a Alienação de Bens Móveis em 2012 ...........................................................................R$ 30.000,00 
Receita Realizada com a Alienação de Bens Imóveis em 2012 ..........................................................................R$ 85.000,00 
Despesa Executada com Investimentos em 2012 .............................................................................................R$ 64.000,00 
Despesa Executada com Inversões Financeiras em 2012 ..................................................................................R$ 22.000,00 
Despesa Executada com Amortização da Dívida em 2012 .................................................................................R$ 18.000,00

 
Com base nessas informações, e considerando que não houve a destinação de recursos aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, o saldo
de recursos não aplicados oriundos da alienação de bens em 31/12/2012 era 

 a) R$ 129.000,00. 
 b) R$ 11.000,00. 
 c) R$ 111.000,00. 
 d) R$ 51.000,00. 
 e) R$ 151.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/172648

Questão 72: INCAB (ex-FUNCAB) - Ana (RBTRANS)/Pref RB/Administrativo/Contabilidade/2013
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
É vedada a aplicação da receita: 

 a) de capital, derivada da alienação de bens que integram o patrimônio público para o financiamento de obras públicas. 
 b) corrente, derivada da alienação de direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa de capital. 
 c) corrente, derivada da alienação de bens que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa de capital. 
 d) de capital, derivada da alienação de direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente. 
 e) de capital, derivada de transferências governamentais para o financiamento de obras públicas ou despesas correntes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/306001

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCE-ES)/TCE-ES/2012
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Considerando os recursos técnicos e mecanismos de planejamento e execução do orçamento público, julgue o item subsequente. 

Os governos estaduais estão autorizados a alienar parte de seus títulos de crédito perante outras instituições, no intuito de pagar juros e serviços referentes ao estoque
de dívida contratada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/88866

Questão 74: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-ES)/TCE-ES/Auditoria Governamental/2012
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Com base nas Leis n.os 12.232/2010, 4.320/1964 e 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e na Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
julgue o item subsecutivo.
 
A receita obtida com a alienação de um imóvel que integre o patrimônio público poderá ser utilizada para o financiamento de despesa corrente do ente da Federação que
procedeu à venda ou para a aquisição de outro imóvel, para uso público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/143808
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Questão 75: CETRO - Ana Mun (Manaus)/Pref Manaus/Administrativa/Consultoria em Sistemas Públicos/2012
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Em relação às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa incorreta. 

 a) 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. 
 b) São vedadas todas as formas de aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento

de despesa corrente, mesmo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 
 c) Despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a 60%

(sessenta por cento) para Estados.
 d) Não são computadas como pertencentes à folha de pagamento de funcionários despesas com programas de demissão voluntária.
 e) Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido que houver incorrido no excesso,

realizar alterações de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/163906

Questão 76: Com. Exam. (MPE PR) - PJ (MPE PR)/MPE PR/2012
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Quanto à responsabilidade na gestão fiscal, marque a alternativa incorreta: 

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

 b)  Entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência; 

 c)  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, mas
não se proíbe que a 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; 

 d)  Proíbe-se a operação de crédito por antecipação de receita enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada e no último ano
de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal;

 e)  É vedado ao titular de Poder, nos últimos dois bimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/492914

Questão 77: COSEAC UFF - Tec (IPASG)/IPASG/Contabilidade/2012
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada
por lei aos regimes de previdência social:

 a)  pode ser concretizada até o limite de 5% das receitas totais de capital.
 b)  pode ser concretizada até o limite de 5% das despesas totais de capital.
 c)  tem como limite a metade das receitas correntes ordinárias.
 d)  é vedada.
 e)  deve ser descrita no quadro de detalhamento de despesas correntes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/686575

Questão 78: Legitimus - Tec (IFNMG)/IFNMG/Contabilidade/2012
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
De acordo com a LRF, as receitas provenientes de alienação de bens poderão ser utilizadas:

 a) Somente para pagamento de despesas com pessoal.
 b)  Em despesas de capital, salvo se por Lei destinada aos regimes de Previdência Social, Geral e Próprio dos servidores públicos.
 c)  Somente em material de consumo e de expediente.
 d)  Somente em despesas com subvenções sociais ou contribuições.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1002031

Questão 79: FMP - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Jurídicas e Sociais/2011
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
É correto, não constituindo transgressão relativa à Gestão Patrimonial, conforme preconizam os artigos 43 a 47 da Lei Complementar 101/ 2001:

 a)  a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de
previdência social.

 b)  a aplicação das disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social em títulos da dívida pública estadual e municipal, ações e outros papéis relativos às
empresas controladas e em empréstimos aos segurados e ao Poder Público.

 c)  a concessão de garantia, ainda que com recursos de fundos, pela administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias.
 d)  o início de novos projetos sem estarem adequadamente atendidos aqueles em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.
 e)  a aplicação das disponibilidades de caixa em desacordo com a lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/450628

Questão 80: FMP - APE (TCE-MT)/TCE-MT/2011
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Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Acerca do patrimônio público, assinale a afirmativa correta. 

 a)  Os bens dominiais têm sua alienação vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 b)  As disponibilidades de caixa dos entes federados podem ser depositadas apenas no Banco Central do Brasil. 
 c)  As disponibilidades de caixa dos regimes próprios de previdência integrarão o caixa único do respectivo ente federado. 
 d)  A lei poderá destinar a regime próprio de previdência a receita advinda da alienação de patrimônio público. 
 e)  As disponibilidades de caixa dos regimes próprios de previdência poderão ser aplicadas em empréstimos aos respectivos segurados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/582227

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Ciências Contábeis/2011
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item abaixo, no que se refere à preservação do patrimônio público.

A receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público, que foi destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e
próprio, pode ser aplicada no financiamento de despesa corrente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1159746

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Administração/2010
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)

A Lei Complementar n.º 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) -, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

Considerando o que dispõe a LRF, julgue o item subsequente. 

A LRF veda, em qualquer caso, a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público no financiamento de despesas
correntes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/18902

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Administrativa/2010
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o próximo item. 

As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência geral e próprio dos servidores públicos devem ficar depositadas em conta separada das demais disponibilidades
de cada ente. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/70866

Questão 84: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Perícia/Economia/2010
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Com relação à responsabilidade na gestão fiscal, julgue o item. 

É permitida a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente.
Exceções são feitas àquelas receitas destinadas por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/71790

Questão 85: CETAP - Ass Leg (ALERR)/ALERR/2010
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Para quem o Poder Executivo de cada ente deverá encaminhar, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações
necessárias ao cumprimento do disposto no art. 45 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), ao qual será dada ampla divulgação?

 a)  ao Judiciário.
 b)  ao Legislativo.
 c)  ao Ministério Público
 d)  ao Tribunal de Contas.
 e)  à Defensoria Pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/602158
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Questão 86: COPEVE (UFAL) - ATA (Pref Rio Largo)/Pref Rio Largo/2010
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – apresenta em seus artigos 44, 45 e 46, medidas destinadas à
preservação do patrimônio público. Dadas as características da gestão patrimonial na Administração Pública,

 
I. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência não poderão ser utilizadas para a concessão de empréstimos aos segurados e ao Poder Público,
inclusive empresas controladas.
 
II. Uma das medidas, estabelecidas nos artigos 44, 45 e 46, estabelece que o resultado da venda de bens móveis e imóveis e de direitos que integram o
patrimônio público não poderá mais ser aplicado em despesas correntes, exceto se a lei autorizativa destiná-la aos financiamentos dos regimes de previdência
social, geral e própria dos servidores.
 
III. Os recursos decorrentes da desincorporação de ativos por venda, que é receita de capital, deverão ser aplicados em despesa de capital, provocando a
desincorporação de dívidas (passivo), por meio da despesa de amortização da dívida ou o incremento de outro ativo, com a realização de despesas de
investimento, de forma a manter preservado o valor do patrimônio público.
 
IV. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência não poderão ser aplicadas em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em papéis de
empresas controladas pelo respectivo ente.
 
V. Outra medida importante, estabelece que o orçamento não consignará dotação para novos projetos (investimentos), enquanto não atendidos adequadamente
os em andamento, bem como contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

 
verifica-se que

 a)  apenas I, IV e V estão corretas.
 b)  apenas I e II estão corretas.
 c)  apenas a II está correta.
 d)  apenas I, III e V estão corretas.
 e)  I, II, III, IV e V estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1196232

Questão 87: COPEVE (UFAL) - Ges Pub (Rio Largo)/Pref Rio Largo/2010
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – apresenta em seus artigos 44, 45 e 46, medidas destinadas à
preservação do patrimônio público. Dadas as características da gestão patrimonial na Administração Pública,
 

I. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência não poderão ser utilizadas para a concessão de empréstimos aos segurados e ao Poder Público,
inclusive empresas controladas.
 
II. Uma das medidas, estabelecidas nos artigos 44, 45 e 46, estabelece que o resultado da venda de bens móveis e imóveis e de direitos que integram o
patrimônio público não poderá mais ser aplicado em despesas correntes, exceto se a lei autorizativa destiná-la aos financiamentos dos regimes de previdência
social, geral e própria dos servidores.
 
III. Os recursos decorrentes da desincorporação de ativos por venda, que é receita de capital, deverão ser aplicados em despesa de capital, provocando a
desincorporação de dívidas (passivo), por meio da despesa de amortização da dívida ou o incremento de outro ativo, com a realização de despesas de
investimento, de forma a manter preservado o valor do patrimônio público.
 
IV. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência não poderão ser aplicadas em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em papéis de
empresas controladas pelo respectivo ente.
 
V. Outra medida importante, estabelece que o orçamento não consignará dotação para novos projetos (investimentos), enquanto não atendidos adequadamente
os em andamento, bem como contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

 
verifica-se que

 a)  apenas a II está correta.
 b)  apenas I, III e V estão corretas.
 c)  I, II, III, IV e V estão corretas.
 d)  apenas I, IV e V estão corretas.
 e)  apenas I e II estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198508

Questão 88: COPEVE (UFAL) - AAD (UNEAL)/UNEAL/Administração/2009
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
O patrimônio do Estado, como matéria administrável, isto é, como objeto da gestão patrimonial desempenhada pelos órgãos da administração, é o conjunto de bens,
valores, créditos e obrigações de conteúdo econômico e avaliável em moeda que a Fazenda Pública possui e utiliza na consecução de seus objetivos. Nessa direção, é
incorreto afirmar:

 a)  As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência poderão ser aplicadas em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em papéis de
empresas controladas pelo respectivo ente. Elas também não poderão ser utilizadas para a concessão de empréstimos aos segurados e ao Poder Público, inclusive
empresas controladas.

 b)  Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), mais conhecida como LRF, os entes políticos perceberam a
necessidade de se ter um maior controle sobre o patrimônio público.
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 c)  Para fins de esclarecimentos, a contra-substância patrimonial da Fazenda Pública é formada pelos grupos Passivo Financeiro e Passivo Permanente, que juntos
representam as origens de recursos (PASSIVO REAL).

 d)  A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) estabelece que o resultado da venda de bens móveis e imóveis e de direitos
que integram o patrimônio público não poderá mais ser aplicado em despesas correntes, exceto se a lei autorizativa destiná-la aos financiamentos dos regimes de
previdência social, geral e própria dos servidores.

 e)  Os recursos decorrentes da desincorporação de ativos por venda, que é receita de capital, deverão ser aplicados em despesa de capital, provocando a
desincorporação de dívidas (passivo), por meio da despesa de amortização da dívida ou o incremento de outro ativo, com a realização de despesas de investimento, de
forma a manter preservado o valor do patrimônio público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/946895

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - Cons (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Contábeis/2008
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Julgue o item subsequente à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/43985

Questão 90: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/Contabilidade/2008
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Com relação à gestão patrimonial, a Lei da Responsabilidade Fiscal prevê que 

 a) as disponibilidades de caixa da União poderão ser depositadas em instituição financeira privada, desde que sua remuneração exceda 6% ao ano. 
 b) as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social poderão ser aplicadas em empréstimos para os próprios segurados, desde que haja garantia real. 
 c) a desapropriação de imóvel urbano, desde que o interesse público o recomende, poderá ser feito sem prévia indenização em dinheiro ou depósito judicial. 
 d) a aplicação de receita derivada da alienação de bens do ente da Federação não poderá financiar qualquer tipo de despesas correntes. 
 e) a empresa controlada por ente da Federação que firmar contrato de gestão com este gozará de autonomia gerencial, orçamentária e financeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/111631

Questão 91: FCC - Proc Cont (TCE-RR)/TCE-RR/2008
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal dispõem que as disponibilidades de caixa da União 

 a)  serão depositadas no Banco Central do Brasil; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos e entidades do Poder Público e das empresas por
ele controladas, em instituições financeiras oficiais. 

 b)  serão depositadas no Banco do Brasil; as dos Estados e do Distrito Federal, na Caixa Econômica Federal, e as dos Municípios e dos órgãos e entidades do Poder
Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais. 

 c)  e dos Estados serão depositadas na Caixa Econômica Federal; as do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos e entidades do Poder Público e das empresas
por ele controladas, no Banco do Brasil. 

 d)  e dos Estados serão depositadas no Banco Central do Brasil; as dos Municípios, no Banco do Brasil, e dos órgãos e entidades do Poder Público e das empresas por
ele controladas, em instituições financeiras autorizadas. 

 e)  e do Distrito Federal serão depositadas na Caixa Econômica Federal; as dos Estados, nas Caixas Econômicas Estaduais e as dos Municípios no Banco do Brasil.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/918332

Questão 92: ITCO - Aud (IF MT)/IF MT/2008
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A realização do inventário do patrimônio público envolve, além das fases de levantamento e arrolamento:

 a)  A identificação.
 b)  A avaliação.
 c)  A classificação.
 d)  A comprovação.
 e)  O agrupamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1090076

Questão 93: CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCU)/TCU/2007
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Com base na Constituição Federal e na legislação complementar, no que concerne às matérias orçamentária e financeira públicas, julgue o item a seguir. 

Antes mesmo da vigência da LRF, o legislador já se preocupava com as transferências de encargos na transição de mandatos. Uma das vedações aplicáveis aos
municípios é o empenho, no último mês do mandato do prefeito, de mais que o duodécimo da despesa autorizada para o orçamento do exercício subseqüente. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/3160

Questão 94: ESAF - Aud (TCE-GO)/TCE-GO/2007
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Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A Constituição traz no seu texto limitações à autorização para realização de operações de crédito. Identifique a opção correta considerando a “Regra de Ouro” prevista na
Constituição. 

 a)  A regra existe para evitar a utilização de receitas de alienação de bens em despesas correntes, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 b)  O objetivo da regra é evitar que o ente público (União, Estados e Municípios) se endivide com a finalidade de atender despesas com pessoal e juros da dívida. 
 c)  A partir dessa regra, a realização de operações de crédito em cada exercício fica limitada ao somatório das despesas de Investimento, Inversão Financeira e

Amortização da Dívida. 
 d)  Por causa dessa regra, o governo não pode utilizar recursos de operação de crédito para fazer despesa corrente. 
 e)  A regra impede o comprometimento de receitas correntes com o pagamento de amortização da dívida pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/244572

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2006
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Considerando a doutrina e a legislação referentes à administração orçamentária e financeira pública, julgue o item seguinte. 

A receita de contribuições previdenciárias ingressa diretamente na conta única do Tesouro Nacional sob a gestão do INSS, em virtude da proibição de manutenção das
disponibilidades das autarquias, fundos e fundações fora da conta única.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/92771

Questão 96: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANCINE)/ANCINE/Técnico em Contabilidade/Área 4/2006
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Considerando as normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para os entes da Federação, julgue o seguinte item.
 
Para efeito de preservação do patrimônio público, é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público
para o financiamento de despesa corrente, exceto quando destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/140449

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANA)/ANA/Administração/2006
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o seguinte item.
 
É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se
destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1333275

Questão 98: FEPESE - Proc (MP TCE-SC)/TCE-SC/2005
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Um dos objetivos norteadores da Lei de Responsabilidade Fiscal é a preservação do patrimônio público. Assim, em sede de gestão patrimonial, pode-se afirmar: 

 a)  A lei orçamentária de cada pessoa jurídica de direito público poderá definir a instituição financeira depositária das suas respectivas disponibilidades de caixa. 
 b)  As disponibilidades de caixa próprio dos servidores públicos,desde que não vinculadas a fundos específicos, ficarão depositadas em conta separada das demais

disponibilidades, podendo ser aplicadas apenas em mercado de títulos com rendimentos pré- fixados. 
 c)  Para garantia do patrimônio público, as aplicações financeiras das disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social dos servidores públicos deve

concentrar-se em ações e papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação. 
 d)  Mediante autorização legislativa, as disponibilidades de caixa dos servidores públicos e do regime da previdência social dos Estados e municípios poderão garantir

dívidas contraídas com a União. 
 e)  A prudência financeira no trato das disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, implica vedação na

aplicação destas disponibilidades em títulos da dívida pública estadual e municipal e em ações e papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente Federado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/267536

Questão 99: ESAG - AJ (TJ MA)/TJ MA/Contador/2005
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A Lei de Responsabilidade Fiscal trata especificamente da Gestão Patrimonial. Em que artigos o faz? 

 a)  Entre os artigos 29 e 32. 
 b)  Entre os artigos 64 e 66. 
 c)  Entre os artigos 12 e 18. 
 d)  Entre os artigos 43 a 47.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/570246
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Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/2004
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Acerca das disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) -, julgue o item a seguir. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

No decorrer do segundo semestre do último exercício do mandato, determinado titular de poder realizou despesas que, por não terem sido pagas até o dia 31 de
dezembro, foram inscritas em restos a pagar.  

Nessa situação, considerando que não houvesse suficiente disponibilidade de caixa para essa finalidade, a inscrição em restos a pagar foi irregular. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/2835

Questão 101: SMA-RJ (antiga FJG) - ACE (TCM-RJ)/TCM-RJ/"Sem Especialidade"/2003
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Considere as informações abaixo e responda à questão. 

Um Município arrecadou no exercício financeiro de X1 as seguintes receitas: 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 
ISS....................................................................................... 
Fundo de Participação do Municípios - Transferências Correntes 
Alienação de Bens.................................................................. 
Aplicação financeira................................................................ 
Receita do Matadouro Municipal.............................................. 
Cota-parte do IPVA................................................................. 
Taxa de publicidade................................................................ 
IPTU...................................................................................... 
Operações de Crédito............................................................. 
Contribuição de Melhoria......................................................... 
Receita da Produção Vegetal...................................................

$
429.000

1.357.000
86.000

377.000
232.000
193.000
14.000

678.000
55.000
8.000

342.000

Da receita demonstrada, não pode ser aplicada em despesas correntes, em função de restrição legal, a seguinte quantia: 

 a) $377.000 
 b) $240.000 
 c) $86.000 
 d) $55.000

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/93719

Questão 102: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Jurídica/2003
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
Acerca da Lei Complementar n.º 101, julgue o item subseqüente.
 
Considerando que essa lei dispõe que a empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei,
disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, é correto afirmar que esta disposição aplica-se tanto às empresas públicas quanto às sociedades de economia
mista.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1306138

Questão 103: CEBRASPE (CESPE) - ATCInt (MEC)/MEC/Financeira, Orçamentária e Licitação/2003
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A administração financeira e orçamentária brasileira é regida por uma série de normas legais e infralegais, embasadas na própria Constituição da República, que criam
institutos e estabelecem conceitos e procedimentos. Em 4/5/2000 foi promulgada a Lei Complementar n.o 101, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que
introduziu uma nova série de regras e conceitos, referentes às etapas do processo orçamentário brasileiro, em todos os níveis da Federação. Acerca do tema, julgue o
item a seguir.
 
As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, exceto quando vinculadas a fundos específicos a que se refere a
Constituição da República, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos
limites e condições de proteção e prudência financeira.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1308699
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Questão 104: CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC-DF)/TC-DF/2002
Assunto: Gestão Patrimonial na LRF (arts. 43 a 47)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar n.º 101/2000 -, ao introduzir o princípio da responsabilidade fiscal, considerado por muitos doutrinadores uma
aproximação do conceito anglo-saxão de accountability, está operando uma relevante mudança na cultura e nas práticas administrativas brasileiras, revelando-se um
poderoso instrumento na busca do equilíbrio fiscal das contas públicas. Com relação a esse tema, julgue o item subseqüente. 

A receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público não poderá ser utilizada para o financiamento de despesa corrente, salvo
se destinada por lei à assistência à saúde dos servidores públicos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53137
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Gabarito
1) B  2) C  3) A  4) A  5) A  6) A  7) C
8) D  9) D  10) E  11) B  12) E  13) C  14) A
15) B  16) E  17) B  18) C  19) A  20) C  21) C
22) D  23) A  24) Anulada  25) E  26) B  27) D  28) B
29) E  30) B  31) B  32) D  33) C  34) C  35) E
36) D  37) C  38) B  39) D  40) D  41) D  42) D
43) A  44) A  45) A  46) C  47) Errado  48) B  49) E
50) Errado  51) Certo  52) B  53) E  54) A  55) B  56) C
57) Errado  58) A  59) Certo  60) C  61) D  62) C  63) B
64) A  65) E  66) E  67) E  68) A  69) B  70) B
71) C  72) D  73) Errado  74) Errado  75) B  76) E  77) D
78) B  79) Anulada  80) D  81) Certo  82) Errado  83) Certo  84) Errado
85) B  86) B  87) E  88) A  89) Certo  90) E  91) A
92) B  93) Errado  94) Anulada  95) Certo  96) Certo  97) Certo  98) E
99) D  100) Certo  101) C  102) Certo  103) Errado  104) Errado


