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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KU2T )

AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública

Questão 1: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Administração/2020
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Lei Complementar nº 101/2000, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A
Administração Pública, quando transparente, permite à sociedade colaborar no controle das ações governamentais, com intuito de checar se os recursos públicos estão
sendo usados como deveriam. São instrumentos de transparência estabelecidos nessa lei

 a) os Sistemas de Gestão de Contratos; o Relatório Geral da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e versões simplificadas desses documentos.
 b) as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e versões simplificadas

desses documentos.
 c) os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias; o Planejamento Plurianual; e versões simplificadas desses documentos.
 d) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; o Plano de Licitações; o Balanço de Realizações; e as versões simplificadas desses

documentos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1112064

Questão 2: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Considerando as disposições da Lei federal n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei Complementar n.º 131/2009 (Lei da Transparência), julgue o item.
 
Segundo a Lei da Transparência, a realização de audiências públicas no processo orçamentário é uma das formas de promover a transparência da gestão fiscal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190371

Questão 3: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Considerando as disposições da Lei federal n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei Complementar n.º 131/2009 (Lei da Transparência), julgue o item.
 
Informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas para o conhecimento da sociedade em meios eletrônicos de acesso público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190372

Questão 4: IBFC - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Administração/2020
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Lei de Responsabilidade Fiscal também dispõe sobre parâmetros de transparência da gestão fiscal.
 
Assim sendo, analise o texto abaixo e assinale a alternativa que complete correta e respectivamente as lacunas.
 
"São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e
_____; _____e o respectivo parecer prévio; _____ e _____; e as versões simplificadas desses documentos."

 a) as prestações de contas / a Lei Orçamentária Anual / o Relatório do Tribunal de Contas / as demonstrações contábeis
 b) as demonstrações contábeis / a Lei de Diretrizes Orçamentárias / o Relatório do Tribunal de Contas / a demonstração das variações patrimoniais
 c) os balanços / a demonstração das variações patrimoniais / o Relatório Resumido da Execução Orçamentária / o Relatório de Gestão Fiscal
 d) demonstrações contábeis / as prestações de contas / o Relatório Resumido da Execução Orçamentária / a disponibilidade de caixa
 e) leis de diretrizes orçamentárias / as prestações de contas / o Relatório Resumido da Execução Orçamentária / o Relatório de Gestão Fiscal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1275471

Questão 5: VUNESP - ALC (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/2020
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Assinale a alternativa que contém somente instrumentos de transparência da gestão fiscal, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal.

 a)  Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório da Gestão Fiscal.
 b)  Prestação de contas independente de parecer e demonstrações contábeis.
 c)  Planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias e parecer do Tribunal de Contas da União.
 d)  Planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias e demonstrações contábeis.
 e)  Pareceres do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1343399

Questão 6: VUNESP - Adm Jud (TJ SP)/TJ SP/2019
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Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A respeito da transparência em matéria financeira e orçamentária, é correto afirmar que a Lei Complementar no 131/2009 introduziu na Lei de Responsabilidade Fiscal a
afirmação de que a transparência será assegurada também mediante

 a)  disponibilização obrigatória via Application Programming Interface dos dados referentes ao número do correspondente processo de despesa, ao bem fornecido ou
ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado pelo ente público.

 b)  incentivo à participação popular, por meio de plebiscitos e referendos durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos.

 c)  adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Legislativo do ente
federado.

 d)  liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira,
em meios eletrônicos de acesso público.

 e)  legitimidade para denunciar ao respectivo Tribunal de Justiça e ao órgão competente do Poder Legislativo o descumprimento das prescrições estabelecidas na Lei
de Responsabilidade das Empresas Estatais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781654

Questão 7: FUNDATEC - CI (CM Ituporanga)/CM Ituporanga/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Referente à transparência da gestão fiscal definida na Lei Complementar nº 101/2000, analise as assertivas seguintes:
 

I. São instrumentos da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de
diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e
as versões simplificadas desses documentos.
 
II. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
 
III. A União, os estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão para divulgação de forma ampla e detalhada, para os demais órgãos governamentais,
suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade de cada
jurisdição.

 
Quais estão INCORRETAS?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/806581

Questão 8: VUNESP - Cont (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A preparação pelo administrador público do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal é parte integrante, segundo a LC nº 101/00,
do processo de 

 a)  transparência da gestão fiscal. 
 b)  exigência do plano orçamentário quadrimestral do poder executivo. 
 c)  gestão financeira e orçamentária. 
 d)  monitoramento do equilíbrio fiscal. 
 e)  prestação de contas da gestão financeira e orçamentária para a aprovação pelo Legislativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807255

Questão 9: VUNESP - Cont (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Da transparência da gestão fiscal, as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da
sociedade, durante todo o exercício, 

 a)  no Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. 
 b)  no próprio Poder Executivo e na Secretaria da Fazenda. 
 c)  no órgão de fiscalização e no Poder Executivo. 
 d)  no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. 
 e)  no poder Legislativo e na Controladoria Geral da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817686

Questão 10: VUNESP - ESL (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, além do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; as versões simplificadas desses documentos; 

 a)  participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração dos orçamentos da união, somente. 
 b)  participação popular e realização de audiências públicas, para a elaboração do plano plurianual os processos de elaboração dos orçamentos. 
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 c)  a liberação para conhecimento público dos planos orçamentos e o respectivo parecer aprovado. 
 d)  adoção de sistema integrado de administração financeira para publicidade dos planos orçamentários e as prestações de contas, bem como o respectivo parecer

prévio. 
 e)  os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias e as prestações de contas e o respectivo parecer prévio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826041

Questão 11: CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Fomento ao Controle Social/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei Complementar n.º 101/2000 —, são considerados instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, 

 a)  o relatório da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, não sendo incluídas as versões simplificadas desses documentos. 
 b)  o relatório de gestão fiscal e a demonstração do valor adicionado. 
 c)  o orçamento fiscal, as diretrizes orçamentárias e o orçamento de empresas privadas. 
 d) os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias, assim como as prestações de contas e o respectivo parecer prévio. 
 e) os demonstrativos das receitas tributária, patrimonial e industrial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/856751

Questão 12: VUNESP - AFis (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/SF/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei nº 101/2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e que dá outras providências, a
transparência da gestão fiscal será assegurada também mediante

 a)  o incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias
e orçamentos.

 b)  a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento dos órgãos governamentais, dos Sindicatos e órgãos de classe, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

 c)  a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Tribunal de Contas da União,
dos Estados e dos Municípios.

 d)  a disponibilização pela União a qualquer pessoa física sobre o acesso às informações referentes ao lançamento e ao recebimento de toda a receita das unidades
gestoras, exceto aquelas referentes aos recursos extraordinários.

 e)  a disponibilização pela União dos atos praticados pelas unidades gestoras antes da execução da despesa ou no momento de sua realização, com a disponibilização
mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física e, quando for o caso, ao procedimento
licitatório realizado pelos Entes da Federação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/949339

Questão 13: FUNDATEC - CI (Sta Cecília Sul)/Pref Sta Cecília Sul/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, sobre Transparência, Controle e Fiscalização, analise as seguintes assertivas:

I.  As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico
responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

II.  A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade
social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.

III.  A transparência será assegurada também mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

Quais estão corretas? 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/951304

Questão 14: Unifil - Tec Cont (Jd Alegre)/Pref Jardim Alegre/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A respeito da transparência, controle e fiscalização, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar que

 a)  não será dada divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.
 b)  os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos Municípios, com cópia para o Poder Executivo do

respectivo Estado, até trinta de dezembro.
 c)  são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos,

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

 d)  compete aos Tribunais de Justiça verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/966437
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Questão 15: CS UFG - Tecno (IF Goiano)/IF GOIANO/Gestão Pública/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Conforme o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, observe os seguintes documentos, numerados de 1 a 4:

1) planos, orçamentos e Leis de Diretrizes Orçamentárias; 
2) prestações de contas e elaboração do respectivo parecer prévio; 
3) relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal;
4) versões simplificadas desses documentos.

Os documentos citados acima podem ser considerados: 

 a)  1 e 2 são instrumentos de gestão fiscal; 3 e 4 são instrumentos de gestão sigilosos. 
 b)  1 e 4 não fazem parte dos instrumentos de transparência da gestão fiscal que precisam ser amplamente divulgados. 
 c)  1, 2, 3 e 4 são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais deve-se dar ampla divulgação. 
 d)  1 e 2 são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais deve-se dar ampla divulgação; 3 e 4 são instrumentos internos, sem necessidade de

divulgação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000171

Questão 16: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Tecnólogo em Gestão Pública/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Transparência da Gestão Fiscal poderá ser assegurada mediante:
 

I. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias
e orçamentos.
 
II. Liberação ao restrito conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e
financeira, em meios eletrônicos de acesso público.
 
III. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Legislativo das
Unidades Federativas.

 
Está correto o que se afirma em:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008773

Questão 17: FCC - Cont (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Em relação à Transparência, Controle e Fiscalização abordados nos Artigos 48 a 59 da Lei Complementar nº 101/2000, está correto o que se encontra em: 

 a)  Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio são documentos relacionados à transparência da
gestão fiscal e terão ampla divulgação de acesso público. 

 b)  A transparência será assegurada mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, no mês subsequente, de informações relevantes
relacionadas à execução orçamentária e financeira. 

 c)  A consolidação nacional e por esfera de governo, referente às contas dos entes da Federação relacionadas ao exercício anterior, será promovida pelo poder
Executivo da União até 31de março.

 d)  Será emitido pelos Tribunais de Contas, após noventa dias do recebimento, um parecer prévio conclusivo sobre as contas; diferentes prazos podem ser
estabelecidos nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. 

 e)  As normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 serão fiscalizadas direta e exclusivamente pelo Poder Legislativo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014955

Questão 18: VUNESP - Proc Jur (Cerquilho)/Pref Cerquilho/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Prefeitura Municipal de “X” utiliza como sistema de informação orçamentária, financeira e contábil sistema desenvolvido internamente e bastante apropriado às
necessidades do Município, incluindo todos os seus órgãos e Poderes. A Câmara Municipal, porém, deseja contratar o seu próprio sistema contábil, o qual não conta com
a capacidade de fácil exportação e importação de dados para o sistema utilizado pela Prefeitura. Alega a Câmara que o princípio constitucional da separação de poderes
autorizaria a ela manter a sua contabilidade em sistema de informação apartado daquele selecionado pelo Poder Executivo.
 
A respeito dessa situação hipotética, e com base na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), é correto afirmar que

 a)  todos os Poderes, órgãos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de
execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia.

 b)  a decisão da Câmara Municipal é acertada do ponto de vista da transparência e do controle do orçamento público, na medida em que permite a segregação
absoluta de informações de Poderes que são, por força constitucional, separados, independentes e autônomos.

 c)  desde que o sistema de execução orçamentária e financeira contratado pela Câmara Municipal permitisse a exportação e importação de dados ao menos uma vez
ao ano não haveria qualquer contrariedade da decisão em relação à LRF.

 d)  o princípio constitucional da eficiência requer a contratação de sistemas de informação diversos para cada Poder ou entidade da Administração indireta municipal,
na medida em que é razoável supor que a redução do valor do contrato a ser firmado, ou do investimento a ser diretamente realizado pelo Município, tenderá a gerar



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658369/imprimir 5/26

economias em eventual procedimento licitatório.
 e)  todos os órgãos, autarquias, fundações públicas e fundos do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, não se

aplicando, porém, essa regra aos Poderes independentes, e às empresas estatais dependentes ou não, em função do princípio constitucional da publicidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020526

Questão 19: VUNESP - Cont (Pref M Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Em relação à Lei Complementar nº 131, de 2009, é correto afirmar:

 a)  somente os atos específicos e complexos das unidades gestoras serão disponibilizados pelos entes estaduais em um ano.
 b)  o lançamento e o recebimento de todas as receitas das unidades gestoras, exceto as extraordinárias, deverão ser disponibilizados pelos municípios em dois anos.
 c)  qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato tem legitimidade para denunciar ao Supremo Tribunal Federal o descumprimento das normas relativas

à transparência.
 d)  é incentivada a participação popular e a realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração e discussão dos planos, leis de diretrizes

orçamentárias e orçamento.
 e)  a União adotará um sistema integrado de administração financeira único para todos os entes em um ano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1068078

Questão 20: CSEP IFPI - Cont (IF PI)/IF PI/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
O art. 48 da lei nº 101 de 2000, que trata sobre finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, versa sobre os instrumentos de transparência da
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.
 
Assinale a alternativa correta. 

 a)  Dentre os documentos evidenciados no art. 48 da lei nº 101 /2000, os planos e orçamentos são de divulgação opcional, já que constam na Constituição Federal
artigo que trata sobre os mesmos.

 b)  As leis de diretrizes orçamentárias são optativas para a Federação e de publicação obrigatória para Estados e municípios, conforme a Lei de Responsabilidade
Fiscal.

 c)  As prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas
desses documentos, são instrumentos citados na Lei, dentre outros que devem ser disponibilizados e dados ampla divulgação à sociedade.

 d)  Conforme o art. 48 da lei nº 101 de 2000, apenas os Relatório de Arrecadação e de Gastos deve ser divulgado amplamente à sociedade.
 e)  Instrumentos de Gestão Fiscal devem ser encaminhados ao Congresso Nacional e depois arquivados. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115815

Questão 21: CETREDE - Eco (Juazeiro N)/Pref Juazeiro do N/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS, quanto aos seus mecanismos de
transparência.
 

( ) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo.
 
( ) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício, no respectivo Poder Judiciário.
 
( ) A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento.
 
( ) A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
de discussão dos planos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos.

 
Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1143911

Questão 22: Instituto Consulplan - Ag (Pref Suzano)/Pref Suzano/Orçamento/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, os orçamentos e
as Leis de Diretrizes Orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; além do relatório:

 a)  De controle externo e do relatório de controle interno.
 b)  De risco de investimento e do relatório de riscos patrimoniais.
 c)  Resumido da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal.
 d)  De avaliação subsequente e do relatório de acompanhamento concomitante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1151829

Questão 23: CESGRANRIO - Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019
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Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Um cidadão participa da organização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, da lei de diretrizes orçamentárias e dos
orçamentos.
 
Nesse caso, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, está sendo assegurada a

 a)  operação
 b)  referência
 c)  antecipação
 d)  transparência
 e)  captação

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1175764

Questão 24: Instituto Excelência - ATCor (Pref Taubaté)/Pref Taubaté/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Lei Complementar no 101/2000 estabelece que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. Em relação à transparência na gestão fiscal, assinale a alternativa
INCORRETA de acordo com a referida Lei Complementar.

 a) A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

 b) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico
responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

 c) É vedada a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle entre os entes federados.
 d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade,

formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1260918

Questão 25: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Faxinalzinho)/Pref Faxinalzinho/2019
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com CRUZ, são instrumentos de transparência da gestão fiscal: 

 a)  Relatório de gestão financeira e LDO. 
 b)  Relatório das operações de crédito e LDO. 
 c)  Orçamento e relatório de gestão financeira. 
 d)  Orçamento e LDO.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1269649

Questão 26: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item a seguir.
 
Se o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social efetuar empréstimos e financiamentos com recursos oriundos do orçamento fiscal, então a prestação de
contas das referidas operações deverá ficar disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/595244

Questão 27: FCC - Ana G (DPE AM)/DPE AM/Especializado de Defensoria/Ciências Contábeis/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei n° 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal − LRF, 

 a)  as contas anualmente prestadas pela Defensoria Pública do Estado devem ser juntadas àquelas do Chefe do Poder Executivo para receber parecer prévio em
separado do respectivo Tribunal de Contas. 

 b)  o incentivo à participação popular na elaboração do orçamento não está entre suas disposições. 
 c)  a transparência será assegurada por meio da liberação, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios

eletrônicos de acesso público. 
 d)  o Relatório de Gestão Fiscal é documento de periodicidade bimestral que pode ser editado alternativamente ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária. 
 e)  o ordenador de despesa tem responsabilidade exclusiva quanto ao cumprimento da LRF até o final do exercício financeiro, não cabendo ao Tribunal de Contas

fazer qualquer sorte de advertência ou alerta. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/606313

Questão 28: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 1/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Com base em disposições da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei Complementar n.º 131/2009 (Lei da Transparência), julgue o item que se segue.
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Segundo dispositivo da Lei da Transparência, informações sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios devem
ser liberadas para acompanhamento da sociedade por meios eletrônicos e em tempo real.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616117

Questão 29: VUNESP - Cont (PAULIPREV)/PAULIPREV/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
O incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, da lei de diretrizes orçamentárias e
do orçamento, é considerado um elemento do processo de 

 a)  transparência. 
 b)  desestatização. 
 c)  democratização das contas públicas. 
 d)  avaliação dos planos. 
 e)  aprovação das contas públicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618871

Questão 30: CEBRASPE (CESPE) - AI (ABIN)/ABIN/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Julgue o item que se segue, a respeito do regime jurídico dos servidores públicos, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei de Improbidade Administrativa e da garantia
empregatícia de servidores efetivos e vitalícios.
 
Entre os instrumentos de transparência da gestão pública utilizados pelos servidores públicos e disponibilizados pelo poder público, encontram-se os meios eletrônicos de
acesso público que asseguram ao cidadão o acesso a informações pormenorizadas sobre a gestão fiscal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/620689

Questão 31: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal e do novo regime fiscal, julgue o item subsequente.
 
O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas da União sobre as contas prestadas anualmente pelo presidente da República está dispensado de divulgação nos meios
eletrônicos de acesso público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623970

Questão 32: VUNESP - Ana Leg (CMSJC)/CM SJC/Contador/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Segundo o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a transparência da gestão fiscal será assegurada 

 a)  pelo incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos. 

 b)  pela disponibilização de dados e informações contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistemas estabelecidos pelo órgão de
contabilidade de cada ente federado, divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. 

 c)  pela adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Legislativo do ente. 
 d)  pelo controle externo realizado pelo Tribunal de Contas da União em todos os Poderes e esferas de governo. 
 e)  pelo acesso à informação relacionada às receitas e despesas, exceto às receitas e despesas referentes a recursos extraordinários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/626863

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Considerando o disposto na LRF, julgue o item a seguir.
 
A transparência na gestão fiscal do município é assegurada, entre outras medidas, pela implantação de sistema integrado de administração financeira e de controle
pautado em padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo estadual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/628611

Questão 34: IBFC - EPPGG (SEPLAG SE)/SEPLAG SE/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Sabendo que transparência e responsabilidade são os pilares básicos da Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa correta:
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 a)  Não é obrigatória a publicação dos relatórios fiscais por parte da administração pública, salvo quando solicitado
 b)   Não é cabida a realização de audiências públicas para deliberação sobre os relatórios fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal em razão da ausência de

expressa previsão legal
 c)   Com base nos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal, a sociedade organizada, além de exercer o direito de voto para eleger o administrador público, tem

 efetiva oportunidade de participar do processo de administração pública, o que, no entanto, é permitido apenas no âmbito municipal
 d)  Os relatórios fiscais devem ter ampla divulgação, assegurando, inclusive, a participação da sociedade na discussão dos PPA, LDO e LOA

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/634371

Questão 35: IBFC - Proc (Divinópolis)/Pref Divinópolis/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, dentre outros:

 a)  a concorrência e a prestação de contas
 b)  o convite e o relatório resumido da execução orçamentária
 c)  o pregão e o relatório de gestão fiscal
 d)  os orçamentos, os planos e as leis de diretrizes orçamentárias

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/642769

Questão 36: CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Administração/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item subsecutivo.
 
As informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira de todos os entes da Federação devem ser divulgadas em meios eletrônicos de acesso
público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/646316

Questão 37: FCC - AFT I (São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Democracia, como fenômeno contemporâneo, exige que a Administração pública busque transparência ativa e passiva. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que
a municipalidade deve

I. liberar em tempo real, para o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira,
em meios eletrônicos de acesso público.

II. disponibilizar a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem
fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado.

III. disponibilizar a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a lançamento e recebimento de toda a receita das unidades gestoras,
inclusive referente a recursos extraordinários.

IV. identificar, em sítio oficial da rede mundial de computadores (internet), cada contribuinte, incluindo base de cálculo, alíquota aplicada, tributo devido e
descrição sucinta do feito gerador.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660142

Questão 38: NC-UFPR - Ana Prev (FOZPREV)/FOZPREV/Ciências Contábeis/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Com base na Lei Complementar Federal nº 131, de 2009, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências, assinale a alternativa correta. 

 a) A adoção de sistema integrado de administração financeira e controle deve obedecer ao princípio da contabilidade de continuidade das operações. 
 b) Qualquer cidadão, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o

descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar, exceto os partidos políticos, por ferir o princípio da imparcialidade do interesse público. 
 c) Um dos requisitos previstos para assegurar a transparência é o incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de

elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. 
 d) O lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras deve ser considerado pelos entes da Federação, exceto quando referente a recursos

extraordinários. 
 e) A transparência deve se dar pela liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações pormenorizadas sobre a execução

orçamentária e financeira, no prazo máximo de 90 dias após o fechamento contábil.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/671004
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Questão 39: FUNRIO - Cont (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Entende-se por instrumentos de transparência da gestão fiscal, de acordo com o Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, EXCETO 

 a) os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias. 
 b) os relatórios das variações patrimoniais. 
 c) as prestações de contas e o respectivo parecer prévio. 
 d) o relatório resumido da execução orçamentária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672737

Questão 40: COPESE-UFT - Asst (CM Palmas)/CM Palmas/Compras/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Sobre os instrumentos de transparência da gestão fiscal, previstos na Lei Complementar nº 101/2000, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  Apenas os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, aos quais será dada divulgação ao controle
externo.

 b)  São os planos, orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

 c)  São os relatórios fiscais, o balanço orçamentário e a Lei Orçamentária Anual.
 d)  São os relatórios de gestão, o relatório resumido e o relatório de receitas e despesas executadas no decorrer do exercício financeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/681808

Questão 41: COPESE-UFT - CI (CM Palmas)/CM Palmas/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Segundo a Transparência da Gestão Fiscal que trata a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Fiscal e o Relatório de Gestão
Orçamentária; e as versões simplificadas desses documentos.

 b)  A transparência será assegurada, também, mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

 c)  Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira,
em meios eletrônicos de acesso público.

 d)  Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao
disposto no art. 48-A da Lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684632

Questão 42: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF) compreende diversos dispositivos que são considerados instrumentos de transparência. Com o
advento da Lei Complementar n.º 131/2009 (Lei da Transparência), outros dispositivos de gestão fiscal foram incluídos na LRF como instrumentos de transparência, entre
eles

 a)  a divulgação extensiva de relatórios de prestação de contas e respectivo parecer prévio por meio de produtos impressos e eletrônicos de acesso público. 
 b)  o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão de planos, de lei de diretrizes orçamentárias

e de orçamentos. 
 c)  a publicação de relatório resumido da execução orçamentária em período imediatamente posterior ao ano fiscal em questão. 
 d)  a divulgação extensiva de planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias por meio de produtos impressos e eletrônicos de acesso público. 
 e)  a publicação de relatório de gestão fiscal em período imediatamente posterior ao ano fiscal em questão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/724773

Questão 43: FCC - Ana Min (MPE PE)/MPE PE/Auditoria/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Sobre os mecanismos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF para transparência, controle e fiscalização,

 a)  os Estados devem disponibilizar suas informações e dados contábeis na forma estabelecida pelo órgão central de contabilidade da União, embora a LRF não
estabeleça uma penalidade específica pelo descumprimento.

 b)  os Municípios devem encaminhar ao Ministério da Fazenda, nos termos definidos em instrução específica, informações para constituição de registro eletrônico da
dívida pública externa.

 c)  é obrigatória a disponibilização, a qualquer pessoa, de informações acerca do recebimento de toda a receita, exceto, motivadamente, aquela referente a recursos
extraordinários.

 d)  embora os mecanismos encontrem-se subentendidos pela Lei, que trata de contabilização e limites de gasto, não há nela um capítulo específico acerca de
transparência, controle e fiscalização.

 e)  incentivam-se audiências públicas, desde que ocorram após os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/733060

Questão 44: FCC - APO (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
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De acordo com as determinações da Lei Complementar no 101/2000, o demonstrativo relativo aos resultados nominal e primário, de um determinado ente público
estadual, deve acompanhar

 a) a Lei de Diretrizes Orçamentárias que corresponde a um instrumento de planejamento e controle do referido ente.
 b) a Lei de Diretrizes Orçamentárias que corresponde a um instrumento de transparência da gestão fiscal do referido ente.
 c) o Relatório de Gestão Fiscal que corresponde a um instrumento de transparência da gestão fiscal do referido ente.
 d) o Relatório de Gestão Fiscal que corresponde a um instrumento de planejamento e controle do referido ente.
 e) o Relatório Resumido de Execução Orçamentária que corresponde a um instrumento de transparência da gestão fiscal do referido ente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734669

Questão 45: FAUEL - Cont (IPRERINE)/IPRERINE/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Segundo a Lei da Responsabilidade Fiscal:
 

I. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
 
II. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
 
III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis conforme periodicidade, formato e sistema
estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais não serão divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público, somente ficaram
disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
 
IV. A transparência será assegurada também mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

 
De acordo com as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/833228

Questão 46: IBGP - Cont (Santa Luzia)/Pref Santa Luzia/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Sobre os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a transparência da gestão fiscal, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.
 

(  ) Os municípios devem disponibilizar suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo
órgão central de contabilidade da União, os quais podem ser divulgados em meio eletrônico ou impresso de amplo acesso público.
 
(  ) Dentre os instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais devem ser dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, estão
incluídos os orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal.
 
(  ) A transparência deve ser assegurada também mediante a disponibilização, pelos entes da federação, a qualquer pessoa física ou jurídica, do acesso as
informações referentes a todos os atos praticados no decorrer da execução das despesas, bem como o lançamento e o recebimento de toda a receita.
 
(  ) As contas apresentadas pelo chefe do poder executivo devem ficar disponíveis, após o final do exercício fiscal, no respectivo poder legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade que desejarem consultá-las.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/872454

Questão 47: ACEP - Adv (Pref Aracati)/Pref Aracati/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Conforme previsão contida na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), assinale a alternativa correta quanto ao meio através do qual a
transparência será assegurada.

 a)  Liberação ao pleno conhecimento somente dos entes públicos, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira.
 b)   Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e

orçamentos.
 c)  Adoção de sistema integrado de gestão financeira e controle, que atenda aos máximos padrões de qualidade estabelecidos pelo mercado financeiro.
 d)  Liberação ao acompanhamento da comunidade e dos entes públicos, de dados detalhados sobre a execução contábil, em meios aptos de comunicação pública e

privada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/899719
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Questão 48: CPPS - Cont (UNESPAR)/UNESPAR/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Lei Complementar nº 101/00, também conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 48 estabelece critérios de transparência, controle e fiscalização.
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os seguintes: 

 a)  Demonstração dos Relatórios Financeiros e Contábeis; 
 b)  Publicação dos relatórios de Auditoria; 
 c)  Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária

e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
 d)  Demonstrativo Resumido das Receitas e Despesas bimestrais; 
 e)  Relatórios dos Gastos Orçamentários e Extra-Orçamentários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/935785

Questão 49: GUALIMP - Con (CM Cc da Barra)/CM Conc da Barra/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei nº 101/2000, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público: 

 a)  Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões
simplificadas desses documentos. 

 b)  Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
e o Relatório de Gestão Fiscal referente ao último bimestre do exercício; e as versões simplificadas desses documentos. 

 c)  Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
com as informações sobre despesa total com pessoal, dívidas consolidada e mobiliária, concessão de garantias e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas
desses documentos. 

 d)  Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073459

Questão 50: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Administração/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A                     tornou obrigatória a adoção, por todos os entes da Federação, de um sistema integrado de administração financeira e controle. Os sistemas adotados
devem atender ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União no Decreto nº 7 .185, de 27 de maio de 201 O, e na Portaria MF nº 548, de
22 de novembro de 2010. A referida legislação definiu prazos diferentes para o cumprimento de tais dispositivos: a) União, Estados, Distrito Federal e municípios com
mais de cem mil habitantes: até maio de 2010 para atender à lei; b) Municípios que possuem entre cinquenta e cem mil pessoas: até maio de 2011 e; c) Municípios com
até cinquenta mil habitantes: até 28 de maio de 2013. Esse instrumento conceitualmente denomina-se Lei de (da):

 a)  Responsabilidade Tributária.
 b)  Responsabilidade Fiscal.
 c)  Regulamentação do Controle Externo.
 d)  Garantias Fiscais e Tributárias.
 e)  Transparência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296883

Questão 51: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Administração/2018
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo.
 
Com o intuito de promover a transparência da gestão fiscal o Ente Público deverá disponibilizar o acesso de qualquer pessoa física ou jurídica às informações sobre a
execução da Receita Pública e da Despesa Pública. No caso da Despesa devem ser informados                    praticados pelas unidades gestoras quando da sua execução.

 a)  Os atos anuais.
 b)  Os atos fiscais.
 c)  Todos os atos.
 d)  Os atos mais relevantes.
 e)  Os atos de maior vulto financeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296941

Questão 52: COMPERVE (UFRN) - CI (CM C Novos)/CM Currais Novos/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos são considerados instrumentos de

 a)  Responsabilização.
 b)  Planejamento.
 c)  Controle.
 d)  Transparência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/473219
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Questão 53: FEPESE - Cont (CIM Catarina)/CIN Catarina/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Assinale a alternativa que não contém apenas instrumentos da transparência previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000). 

 a) Os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias. 
 b) As prestações de contas e o respectivo parecer prévio. 
 c) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
 d) A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 
 e) Relatório de gastos de campanhas eleitorais e os planos de governo dos candidatos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/491869

Questão 54: CS UFG - Tec (UFG)/UFG/Contabilidade/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Dentre os instrumentos da gestão fiscal, elencados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estão os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório de Gestão Fiscal e o 

 a)  Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
 b)  Sistema de Análise da Proposta Orçamentária. 
 c)  Relatório Resumido da Despesa Financeira. 
 d)  Sistema de Execução de Restos a Pagar Processados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/502443

Questão 55: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Um dos principais objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é auxiliar a sociedade no controle e na avaliação do uso que os agentes públicos fazem dos recursos
orçamentários. Para tanto, a LRF exige a divulgação de uma série de instrumentos de transparência da gestão fiscal pelo poder público. Essa exigência inclui a divulgação

 a)  do balanço financeiro.
 b)  do balanço patrimonial.
 c)  do balanço orçamentário.
 d)  da demonstração das variações patrimoniais.
 e)  das prestações de contas e dos respectivos pareceres prévios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/512270

Questão 56: FGV - AJ TRT12/TRT 12/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Uma das inovações da Lei de Responsabilidade Fiscal está prevista no artigo 48, que trata da transparência da gestão fiscal. Esse artigo foi atualizado pela Lei nº
131/2009.

A divulgação das informações previstas nessa lei:

 a)  é obrigatória apenas ao Poder Executivo;
 b)  tem periodicidade anual;
 c)  tem natureza de recomendação, pois não há penalidade em caso de descumprimento;
 d)  pode ser substituída pela divulgação no diário oficial ou jornal de grande circulação;
 e)  representa a denominada transparência ativa, pois parte da própria administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/514668

Questão 57: FGV - AJ TRT12/TRT 12/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Uma das exigências de divulgação dispostas na Lei Complementar nº 131/2009 refere-se à liberação em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira. Para cumprir esse dispositivo, os entes públicos devem divulgar:

I. o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras;

II. facultativamente, de forma sintética, os recursos extraordinários;

III. informações mínimas quanto à execução da despesa: número do processo, descrição do bem fornecido ou serviço prestado, beneficiário do pagamento;

IV. processos licitatórios que envolvam despesas de pequena monta, facultativamente.

Está correto somente o que se afirma em:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/514669
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Questão 58: IBFC - Asst (CM Aqa)/CM Araraquara/Técnico Legislativo/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Não se apresentam como instrumentos de transparência da gestão fiscal: 

 a)  os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias 
 b)  as prestações de contas e o respectivo parecer prévio 
 c)  o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal 
 d)  o relatório de audiência pública incidente sobre o Plano Diretor e a minuta preparatória do projeto orçamentário

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/538018

Questão 59: FCC - Ana (DPE RS)/DPE RS/Contabilidade/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Durante um congresso sobre Auditoria Governamental, o expositor explicou as caraterísticas dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, das prestações de
contas e o respectivo parecer prévio, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal. Nos termos da Lei Complementar n° 101/2000,
todos esses são instrumentos de 

 a)  transparência da gestão fiscal.
 b)  execução da gestão fiscal.
 c)  planejamento da política fiscal.
 d)  auditoria do exercício fiscal.
 e)  fiscalização do regime fiscal.   

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/540234

Questão 60: FCC - Ana (DPE RS)/DPE RS/Contabilidade/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Lei Complementar n° 101/2000 determina que Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem encaminhar ao Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a
serem definidos em instrução específica deste órgão, as informações a respeito das dívidas públicas interna e externa. Segundo essa norma, esses dados constituirão 

 a)  o controle interno exercido pelo Poder Executivo.
 b)  o estoque específico de operações por antecipação da receita orçamentária.
 c)  o registro da execução orçamentária e extra orçamentária.
 d)  a base de cálculo dos resultados nominal e primário.
 e)  o registro eletrônico centralizado das dívidas públicas interna e externa.  

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/540236

Questão 61: IBFC - AJ (TJ PE)/TJ PE/Administrativa/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Assinale a alternativa em que consta um instrumento de transparência da gestão fiscal: 

 a)  Manifestação de entidades de classe sobre o gasto público recorrente e a arrecadação tributária 
 b)  Leis de diretrizes orçamentárias 
 c)  Relatório emitido pelo Tribunal de Contas sobre as atividades do ente federativo 
 d)  Documento elaborado por perito judicial sobre saúde financeira de fundação pública 
 e)  Parecer do Ministério Público Federal sobre eventual crime de responsabilidade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/540867

Questão 62: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), julgue o item a seguir.

Apesar da previsão de disponibilização em tempo real das informações relativas à execução orçamentária e financeira, o conhecimento sobre a aplicação de recursos
públicos por parte da sociedade fica prejudicado devido à fixação de prazo de até um ano para que a União torne públicas essas informações.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/561904

Questão 63: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), julgue o item a seguir.
 
Para que a sociedade possa acompanhar a aplicação dos recursos públicos, os entes federativos devem disponibilizar as informações relativas a bens adquiridos e serviços
contratados, incluindo-se dados do fornecedor, valores e, quando pertinente, o procedimento licitatório realizado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/561905
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Questão 64: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), julgue o item a seguir.
 
A LRF incentiva a realização de audiências públicas com o objetivo de fomentar a participação popular na elaboração do orçamento anual, mas, em razão dos aspectos
técnicos envolvidos, no desenvolvimento da lei de diretrizes orçamentárias, essa participação não é incentivada.
 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/561906

Questão 65: FAURGS - AJ (TJ RS)/TJ RS/Administrativa/Administração; Ciências Contábeis; Economia/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo
parecer prévio; o relatório resumido da execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos caracterizam os instrumentos de 

 a)  controle da gestão fiscal. 
 b)  mensuração da gestão fiscal. 
 c)  estrutura da gestão fiscal. 
 d)  transparência da gestão fiscal. 
 e)  diretrizes da gestão fiscal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566985

Questão 66: FUNDATEC - Asst (CREMERS)/CREMERS/Pleno/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Lei Complementar nº 101/2000 trata das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e estabelece, em seu Art. 48, da Transparência
da Gestão Fiscal, inciso § 1o, que a transparência será assegurada mediante:

I. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias
e orçamentos.

II. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e
financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

III. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União.

Quais estão corretas? 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/591327

Questão 67: IDECAN - ACI (CM Cel Fabr)/CM Cel Fabriciano/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Considerando o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  Dentre os instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais deverá ser dada ampla divulgação, estão as prestações de contas e os respectivos pareceres
prévios delas.

 b)  A LRF não especifica os parâmetros necessários à elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, mas determina que a elaboração e a publicação
do mesmo fiquem sob a responsabilidade do Poder Legislativo.

 c)  A transparência na administração pública será assegurada, também, mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, inclusive
durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, da lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos.

 d)  O acompanhamento e a avaliação permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por
representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/600218

Questão 68: COVEST-COPSET - Aud (UFPE)/UFPE/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Com base no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, identifique a alternativa que corresponde à forma estabelecida para assegurar a transparência na área pública: 

 a)  publicação de relatórios. 
 b)  realização de audiências públicas. 
 c)  elaboração de balanços. 
 d)  fortalecimento do controle interno. 
 e)  integração com o controle externo.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757871

Questão 69: Instituto Excelência - Ag (CM Santa Rosa)/CM Santa Rosa/Legislativo/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Conforme a Lei complementar 101/2000 Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público:

 a)  os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

 b)  as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser
escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor. 

 c)  operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de
derivativos financeiros. 

 d)  Nenhuma das alternativas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/823813

Questão 70: Instituto Excelência - CL (CM Santa Rosa)/CM Santa Rosa/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Em relação a responsabilidade na gestão fiscal existem instrumentos de transparência da gestão fiscal, , inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Assinale a
alternativa CORRETA que contém alguns deles:

 a)  orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio.
 b)  fluxos financeiros e regime de caixa; demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.
 c)  prestação de contas de recursos; previsão orçamentária de contrapartida.
 d) Nenhuma das alternativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/824179

Questão 71: FAUEL - Cont (Prev São José)/Prev São José/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Segundo a Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público:
 

I. Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias.
II. As prestações de contas e o respectivo parecer prévio.
III. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal.

 

 a)  Somente a afirmativa I está correta.
 b)  Somente a afirmativa II está correta.
 c)  Somente a afirmativa III está correta.
 d)  Somente as afirmativas I e II estão corretas.
 e)  Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/951831

Questão 72: FAUEL - TCont (Prev S. José)/Prev São José/2017
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, conforme previsto no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), aos quais será dada
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:
 

I) Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
II) As prestações de contas e o respectivo parecer prévio;
III) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
IV) O Relatório de Gestão Fiscal;
V) As versões simplificadas desses documentos.

 

 a)  Somente os itens I e III estão corretos.
 b)  Somente os itens I, II e III estão corretos.
 c)  Somente os itens I e IV estão corretos.
 d)  Somente os itens II, III e V estão corretos.
 e)  Todos os itens estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/951935

Questão 73: FUNDEP - Ana ARFS (Uberaba)/Pref Uberaba/Contabilista/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Considerando o exposto na Lei Complementar Nº 101/2000 e que a Administração Pública deve agir com ética, integridade, transparência e tempestividade, respeitando
as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, é CORRETO afirmar: 
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 a)  São instrumentos de transparência da gestão fiscal, dentre outros: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal. 

 b)  Com a criação dessa Lei, tornaram-se inexistente os casos de manipulação de informações contábil-orçamentárias praticados por entidades públicas. 
 c)  O município que não apresentar os relatórios necessários para a prestação de contas está sujeito ao pagamento de multa. Essa multa é paga com recursos do

caixa do município e, também, será descontada nos próximos repasses recebidos de outros entes da Federação. 
 d)  Essa Lei procura fortalecer as instituições públicas e seus respectivos procedimentos orçamentários, criando metodologias de registros das receitas e despesas

diferentes para cada ente da Federação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/331289

Questão 74: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Considere:
 

I. Lei de Diretrizes Orçamentárias.
 
II. Parecer Prévio das Prestações de Contas.
 
III. Relatório de Gestão Fiscal.
 
IV. Versão simplificada do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que são instrumentos de transparência da gestão fiscal o que consta em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337921

Questão 75: CESGRANRIO - TA (ANP)/ANP/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
É importante compreender os diferentes aspectos da Contabilidade aplicada ao setor público, os quais permitem interpretar corretamente as informações contábeis.
Consta no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 6ª edição, na Parte Geral no item 3, que a apuração e a evidenciação, por meio da Contabilidade, dos
indicadores estabelecidos pela LRF, dentre os quais se destacam os da despesa com pessoal, das operações de crédito e da dívida consolidada, além da apuração da
disponibilidade de caixa, do resultado primário e do resultado nominal, são realizadas para que se verifique o equilíbrio das contas públicas.
 
O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) permitem identificar, na Contabilidade aplicada ao setor público, o aspecto

 a)  contábil
 b)  financeiro
 c)  fiscal
 d)  orçamentário
 e)  patrimonial

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/348401

Questão 76: VUNESP - Cont (CM Pradópolis)/CM Pradópolis/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
No que tange à política de transparência da gestão fiscal, conforme trata a LC n.º 101/2000, sabe-se que, entre os instrumentos de transparência, para os quais será
dada ampla divulgação, estão os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório de Gestão
Fiscal; bem como 

 a)  o Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
 b)  o Relatório Analítico da Execução Orçamentária. 
 c)  o Relatório de Arrecadação Distrital e de Aplicação dos Recursos. 
 d)  os Relatórios, quando houver, sobre as Revisões Ordinárias do CGU. 
 e)  o Relatório das Origens e Aplicações de Recursos Orçamentários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/350231

Questão 77: CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Informática/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Lei de Acesso à Informação, julgue o seguinte item.
 
Os entes da Federação devem disponibilizar a qualquer pessoa física ou jurídica os dados resumidos da despesa pública realizada, dispensado o fornecimento de
informações sobre o número dos processos que originaram as despesas, ao bem fornecido ou ao serviço prestado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/359164

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Administração/2016
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Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Com base nas normas legais relativas à gestão de recursos financeiros da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, como a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), julgue o item a seguir.

São considerados instrumentos confidenciais da gestão fiscal os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/388637

Questão 79: IBFC - TCE (TCM-RJ)/TCM-RJ/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Em consonância com o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive
em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. Porém, para dar maior amplitude a esta
transparência, a lei também determina outros meios. Analise os itens abaixo que tratam desses outros meios e assinale a alternativa CORRETA.

I. incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos.

II. liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e
financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

III. adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Legislativo da União.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/393231

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Administração/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
No que se refere à promoção da transparência, conforme preconizado pela LRF, assinale a opção correta. 

 a) No âmbito da LRF, é facultativo o uso de sistema integrado de administração financeira e controle com padrões mínimos de qualidade, uma vez que cada ente
federativo pode optar por um modelo específico, de acordo com seu interesse e sua capacidade de gestão. 

 b) É vedada a veiculação de informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira por meios eletrônicos de qualquer tipo, devido à necessidade de
assinatura comprobatória em documentos de autorização de gastos. 

 c) Com relação às receitas, a informação disponibilizada por meio da transparência deve conter, de forma detalhada e precisa, o lançamento e o recebimento de
todas as receitas de unidades gestoras, incluindo o lançamento e o recebimento de recursos extraordinários. 

 d) Devido ao fato de existirem vários instrumentos de transparência, a exemplo do PPA, da LDO e da LOA, que garantem aos entes federativos o acesso irrestrito aos
dados da gestão financeira, orçamentária e fiscal, não há a necessidade de se promover a participaçã popular como ferramenta de transparência. 

 e) Contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo exercício fiscal, no órgão técnico responsável por sua elaboração e no Poder
Legislativo respectivo, para garantir acesso de organizações da sociedade civil que tenham sido previamente cadastradas nos órgãos competentes do Poder Executivo em
questão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394872

Questão 81: IBFC - Cont (CM Franca)/CM Franca/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei 101/00, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:

 
(  ) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentarias.
 
(  ) as prestações de contas e o respectivo parecer prévio.
 
(  ) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária.
 
(  ) o Relatório de Gestão Fiscal.
 
(  ) as versões complexas desses documentos.

 
Coloque V para Verdadeiro e F para Falso e assinale a alternativa com sequência correta de cima para baixo:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/397333

Questão 82: FUNRIO - Cont (CM NI)/CM Nova Iguaçu/2016
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Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Segundo a Lei nº 101/00, os instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, são
os 

 a)  Balanços, as garantias e as dívidas públicas. 
 b)  Planos, Orçamentos e as Leis de diretrizes orçamentárias. 
 c)  Planos, Programas de governo e balanços. 
 d)  Orçamentos, Programas de governo e as garantias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/402070

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE AM)/PGE AM/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
À luz da legislação e da doutrina em matéria de responsabilidade fiscal, julgue o item a seguir.
 
A LDO, tal como o parecer prévio do tribunal de contas estadual sobre as contas do governador, são instrumentos de transparência da gestão fiscal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/420441

Questão 84: FCC - Ana (PGE MT)/PGE MT/Contador/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, NÃO são instrumentos de transparência da gestão fiscal que devem ter ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, 

 a)  os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. 
 b)  as prestações de contas e o respectivo parecer prévio. 
 c)  o Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
 d)  o Relatório de Gestão Fiscal. 
 e)  a Demonstração do Valor Adicionado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/435885

Questão 85: VUNESP - Cont (CM Registro)/CM Registro/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Segundo a Lei Complementar no 101/2000, artigo 48, é correto dizer que os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; bem como as versões simplificadas desses documentos são parte
integrante dos instrumentos 

 a)  de controle da execução orçamentária. 
 b)  consolidadores das informações contábeis. 
 c)  demonstrativos das receitas e despesas orçamentárias. 
 d)  demonstrativos contábeis base para a preparação dos balanços orçamentário, financeiro e contábil. 
 e)  de transparência da gestão fiscal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/445372

Questão 86: FAURGS - Cont (TJ RS)/TJ RS/Classe R/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Segundo a Lei Complementar nº 101/00, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos são considerados instrumentos de 

 a)  transparência. 
 b)  planejamento. 
 c)  controle. 
 d)  sociabilidade. 
 e)  endividamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/451303

Questão 87: IBADE - Adm (Pref RB)/Pref RB/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos,são instrumentos:

 a)  reguladores da gestão econômica, aos quais será dada divulgação, mas somente nas repartições públicas.
 b)  de transparência da gestão fiscal, com divulgação somente mediante requisição por escrito do interessado.
 c)  reguladores da economia, aos quais será dada divulgação somente mediante requisição por escrito do interessado.
 d)  de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada divulgação somente de forma presencial, na repartição pública. 
 e)  de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/575504
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Questão 88: FAU UNICENTRO - Cont (CISGAP)/CISGAP/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
O incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos, refere-se:

 a)  A preservação do patrimônio público.
 b)  A transparência da gestão fiscal.
 c)  Ao planejamento.
 d)  A despesa pública.
 e)  A receita pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/906863

Questão 89: FAUEL - Tec (CM SJ Pinhais)/CM SJ dos Pinhais/Contabilidade/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público:

 a)  Demonstrativos de planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
 b)  Demonstrativo de Distribuição da Arrendação e Balanço Orçamentário.
 c)  Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária

e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
 d)  Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais e Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de

realização de obras e de prestação de serviços.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/964952

Questão 90: DES IFSUL - Cont (IF SUL)/IF SUL/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:

I. Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias.

II. As prestações de contas e o respectivo parecer prévio.

III. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal.

Estão corretas as afirmativas 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1350616

Questão 91: BIO-RIO - Cont (SUSESP BMansa)/SUSESP B Mansa/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Marque a opção CORRETA:

 a)  O Relatório Resumido de Execução Orçamentária não pode ser considerado como instrumento de transparência da gestão fiscal.
 b)  O conceito de Transparência das Contas Públicas inibe a divulgação das informações pelos meios eletrônicos de acesso público, haja vista a exposição às normas

de segurança, tais como invasão do sistema.
 c)  Durante os processos de elaboração e discussão dos planos e lei de diretrizes orçamentárias, a transparência deverá ser assegurada e liberada ao pleno

conhecimento da sociedade, evitando-se, porém, o incentivo à participação popular face às dificuldades inerentes à coordenação e controle.
 d)  O exercício do acompanhamento e da fiscalização orçamentária caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1360633

Questão 92: BIO-RIO - Cont (B Mansa)/Pref B Mansa/2016
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Marque a opção CORRETA:

 a)  O Relatório Resumido de Execução Orçamentária não pode ser considerado como instrumento de transparência da gestão fiscal.
 b)  O conceito de Transparência das Contas Públicas inibe a divulgação das informações pelos meios eletrônicos de acesso público, haja vista a exposição às normas

de segurança, tais como invasão do sistema.
 c)  Durante os processos de elaboração e discussão dos planos e lei de diretrizes orçamentárias, a transparência deverá ser assegurada e liberada ao pleno

conhecimento da sociedade, evitando-se, porém, o incentivo à participação popular face às dificuldades inerentes à coordenação e controle.
 d)  O exercício do acompanhamento e da fiscalização orçamentária caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1374431

Questão 93: FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
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A transparência das contas públicas ganhou força com o advento da LRF. Tanto isso é fato que essa lei foi alterada justamente para o aprimoramento das regras de
transparência. Uma dessas modificações foi a exigência de disponibilização a qualquer pessoa física ou jurídica de dados quanto à despesa pública, que deve ocorrer 

 a) no momento de sua realização. 
 b) em até 24 horas de sua realização. 
 c) em até 48 horas de sua realização. 
 d) em até 10 dias de sua realização. 
 e) em até 30 dias de sua realização.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256456

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - Aud Gov (CGE PI)/CGE PI/Tecnologia da Informação/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Acerca das disposições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e das hipóteses de controle da execução orçamentária previstas na CF, julgue o item a seguir.

Além das hipóteses de controle externo e interno das contas públicas, a CF admite o controle da sociedade civil, que é exercido mediante a formalização de denúncias
sobre irregularidades ou ilegalidades ao TCU, a participação na elaboração e discussão das propostas orçamentárias e o acesso às informações referentes às despesas e
receitas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/259791

Questão 95: VUNESP - Assi Cont (Caieiras)/CM Caieiras/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Os planos, orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
próprio Relatório de Gestão Fiscal; bem como as versões simplificadas desses documentos, no contexto da gestão fiscal, são considerados como 

 a)  modelos de gestão pública. 
 b)  instrumentos de transparência. 
 c)  relatórios financeiros e contábeis, sobretudo como ferramentas de auditoria. 
 d)  suporte para a preparação do Plano Plurianual. 
 e)  peças das demonstrações contábeis e patrimoniais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/260131

Questão 96: FGV - Anal (DPE MT)/DPE MT/Administrador/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Considerando os instrumentos de transparência da gestão fiscal, analise as afirmativas a seguir.

I. Transparência quanto à despesa: serão disponibilizados todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de
sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa
física ou jurídica beneficiária do pagamento e ao procedimento licitatório realizado.

II. Transparência quanto à receita: disponibilizarão lançamento e recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos
extraordinários.

III. Transparência quanto ao patrimônio: é facultada a disponibilização das contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ao respectivo Poder Legislativo,
durante todo o exercício, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Assinale:

 a) se somente a afirmativa I estiver correta.
 b) se somente a afirmativa III estiver correta.
 c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
 d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
 e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/279914

Questão 97: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá fornecer as informações referentes
aos contratos formalizados com as empresas privadas, afirmando o relator, Ministro Fux, que “o benefício de sigilo à empresa é menor do que o benefício da publicidade”.
Sobre esse assunto, a Lei de Reponsabilidade Fiscal 

 a)  não faz referência ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nem ao sigilo de contrato de financiamento em nenhum de seus
dispositivos. 

 b)  dispõe que a prestação de contas do BNDES deverá especificar os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. 

 c)  determina que as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo, inclusive as contas do BNDES, deverão ficar disponíveis, durante sessenta dias, no
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos contribuintes, sindicatos e associações. 

 d)  dispõe que a prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional, excluindo os contratos de empréstimos e financiamentos de particulares
junto ao BNDES e demais agências financeiras oficiais, tendo em vista o princípio do sigilo bancário, consagrado na Constituição Federal. 
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 e)  é omissa e, por esse motivo, a questão foi levada à solução pelo STF, através de ação de inconstitucionalidade por omissão proposta pelo Presidente da
República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283558

Questão 98: FCC - ACI (CGM São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal é a atenção dada à transparência das contas públicas. Sobre esse assunto é correto afirmar que 

 a) o Relatório de Gestão Fiscal e o Balanço Patrimonial são instrumentos de transparência. 
 b) a transparência será assegurada mediante a liberação de informações sobre a execução orçamentária, que devem ocorrer no máximo em até trinta dias após a

ocorrência do evento contábil. 
 c) a liberação de informações acerca da receita devem alcançar as fases de lançamento e recebimento, salvo quanto aos recursos extraordinários. 
 d) as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis para consulta e apreciação pelos cidadãos e, após trinta dias, às instituições da

sociedade. 
 e) durante o processo de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes e orçamentos deverá haver incentivo à participação popular.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283621

Questão 99: FGV - ADP (DPE RO)/DPE RO/Analista em Economia/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, durante os processos de elaboração e discussão dos orçamentos, a realização de audiências públicas é:

 a) facultativa;
 b) obrigatória;
 c) recomendada;
 d) delegada ao Poder Legislativo;
 e) dispensada, se houver orçamento participativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/284897

Questão 100: FCC - TJ TRT3/TRT 3/Apoio Especializado/Contabilidade/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Dentre os instrumentos de transparência da gestão fiscal, segundo a Lei Complementar nº 101/2000, NÃO se 

 a) incluem as prestações de contas e o respectivo parecer prévio. 
 b) inclui o Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
 c) inclui o Relatório de Gestão Fiscal. 
 d) incluem os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. 
 e) inclui o demonstrativo dos registros contábeis no subsistema de informação financeira das receitas e despesas arrecadadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/292446

Questão 101: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/Contabilidade/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com Lei de Responsabilidade Fiscal, as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, para consulta e apreciação pelos cidadãos e
instituições da sociedade durante todo o exercício, no respectivo 

 a) poder legislativo e no Tribunal de Contas. 
 b) Tribunal de Contas e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. 
 c) poder legislativo e no ministério público. 
 d) tribunal de contas e no sistema de controle interno. 
 e) poder legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/293039

Questão 102: VUNESP - Ass Contab (CRO SP)/CRO SP/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Serão considerados ferramentas ou instrumentos de transparência na prestação de contas públicas os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; bem como as versões simplificadas
desses documentos. No caso do parágrafo único do art. 49, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a prestação de contas da União deverá conter demonstrativos informativos
dos seguintes órgãos: 

 a) do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, somente. 
 b) do Tesouro Central e das agências financeiras oficiais de fomento, somente. 
 c) do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
 d) do Tesouro Nacional e do Banco do Brasil. 
 e) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Banco Central.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/304527

Questão 103: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-RN)/TCE-RN/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
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À luz da LRF e da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

Cabe aos tribunais de contas, no exercício de suas atribuições constitucionais e diante de suspeitas de irregularidades na concessão de empréstimos, financiamentos ou
subvenções, requisitar diretamente às instituições financeiras oficiais, em caráter reservado, acesso às transações de potencial interesse ao controle externo dos atos da
administração, como forma de aferir a sua economicidade e legitimidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/312373

Questão 104: VUNESP - Ana (Pref SP)/Pref SP/Planejamento e Desenvolvimento Organizacional/Ciências Contábeis/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Entre os princípios da administração pública contemporânea difundidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no Brasil está a transparência aplicada à gestão fiscal.
De acordo com a LRF, quando de sua entrada em vigor no ano de 2000, os instrumentos de transparência da gestão fiscal incluíam 

 a) o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Completo da Elaboração Orçamentária (RCEO). 
 b) os sistemas integrados de administração financeira e controle, como o SIAFI para o governo federal e o SIAFEM para os governos estaduais e municipais. 
 c) o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 
 d) as instituições participativas, como as audiências públicas e os conselhos de políticas públicas, bem como os meios eletrônicos de acesso público, como sites e

portais governamentais. 
 e) as Prestações de Contas e o respectivo Parecer Prévio emitido pelo Poder Judiciário, bem como as versões simplificadas desses documentos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/313276

Questão 105: FACAPE - ACI (Petrolina)/Pref Petrolina/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal são instrumentos de transparência da gestão fiscal. Nesse rumo, a transparência será assegurada também mediante: 

 a) A atuação dos tribunais de contas. 
 b) A consolidação das contas no SIAFI. 
 c) As Normas Internacionais de Auditoria e Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 
 d) A interferência da INTOSAI no processo de accountability nas demonstrações contábeis. 
 e) Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira,

em meios eletrônicos de acesso público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/315691

Questão 106: VUNESP - Cont (CM Descalvado)/CM Descalvado/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Lei Complementar nº 101/00 estabelece que as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, para consulta e apreciação dos cidadãos e
instituições da sociedade, durante todo o exercício, 

 a) no Senado e no órgão técnico para consulta e audiência pública. 
 b) na Câmara dos deputados para consulta e apreciação pela sociedade. 
 c) no Congresso nacional para consulta e apreciação pela sociedade. 
 d) no respectivo Poder judiciário para consulta e apreciação pela sociedade. 
 e) no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/327796

Questão 107: SMA-RJ (antiga FJG) - Aux Con (CGM RJ)/Pref RJ/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Em termos de transparência da gestão fiscal, as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, para consulta e
apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade: 

 a)  no Poder Legislativo e no órgão responsável pela transparência 
 b)  no Poder Executivo e no órgão responsável pela sua elaboração 
 c)  no Poder Executivo e no órgão responsável pela atividade de auditoria 
 d)  no Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/336705

Questão 108: SMA-RJ (antiga FJG) - Aux Con (CGM RJ)/Pref RJ/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e: 

 a)  das agências oficiais de fomento 
 b)  das agências reguladoras 
 c)  das agências capacitadoras 
 d)  das agências arrecadadoras

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/336711
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Questão 109: PUC PR - Cont (Maringá)/Pref Maringá/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
No que tange aos instrumentos de transparência da gestão fiscal – art. 48 da Lei Complementar n.º 101/2000 e suas alterações posteriores – aos quais será dada ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, julgue os itens que se seguem com V para os Verdadeiros e F para os Falsos e assinale a alternativa que
corresponde à sequência CORRETA.

I. Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

II. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias
e orçamentos.

III. Liberação ao parcial conhecimento e acompanhamento pela sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e
financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

IV. Adoção de sistema separado de administração financeira e controle que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União.

A sequência CORRETA é: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/509090

Questão 110: PUC PR - Cont (Maringá)/Pref Maringá/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
A Lei Complementar n.º 131/2009 acrescenta dispositivos à Lei Complementar n.º 101/2000 e trata da transparência fiscal, dando à sociedade o pleno conhecimento e
acompanhamento em tempo real das informações sobre a execução orçamentária e financeira. Os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica
o acesso a informações:

I. quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização
mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado.

II. quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

III. quanto ao sistema: acesso às informações do sistema integrado de administração financeira e controle, referente à execução orçamentária.

IV. quanto ao caixa: disponibilização das informações referentes às entradas de caixa de qualquer natureza, bem como suas saídas para pagamentos de qualquer
natureza.

Analisando as afirmações acima, estão CORRETAS: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/509266

Questão 111: FUNDATEC - Tes (Gramado)/Pref Gramado/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, que devem conter elementos essenciais da gestão pública, disponíveis
para acesso público em geral, EXCETO: 

 a)  Relatório resumido da execução orçamentária. 
 b)  Prestações de contas e o respectivo parecer prévio. 
 c)  Relatório de operação de crédito complementar. 
 d)  Planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. 
 e)  Relatório de gestão fiscal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/736088

Questão 112: ITAME - CI (CM Prof Jamil)/CM Professor Jamil/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 

 a)  o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira e os balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação. 

 b)  os planos orçamentários incluído o projeto básico, o projeto executivo e a designada execução das obras e serviços e o relatório de gestão fiscal e
administrativas; e as versões de todos os documentos inseridos na administração publica. 
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 c)  os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o relatório resumido da execução orçamentária e
o relatório de gestão fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

 d)  as receitas corrente líquidas, o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, as transferências
correntes e todas as despesas processadas e não processadas que se encontram inseridas na administração pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/829408

Questão 113: ITAME - Cont (Pref Aloândia)/Pref Aloândia/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Conforme a lei 101/00, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o relatório resumido da execução
orçamentária e o relatório de gestão fiscal; e as versões simplificadas desses documentos, marque a alternativa correta:

 a)  são instrumentos de acesso restrito e exclusivo da gestão fiscal, aos quais será dada amplo sigilo, inclusive em relação aos meios eletrônicos de acesso público.
 b)  são instrumentos de acesso restrito e exclusivo dos poderes executivo, legislativo e judiciário.
 c)  são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.
 d)  são instrumentos de acesso exclusivo do poder executivo, do poder legislativo, neste abrangidos os tribunais de contas, o poder judiciário e o ministério público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830428

Questão 114: ITAME - CI (CM Inhumas)/CM Inhumas/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:

 a)  os relatórios simplificados das demonstrações contábeis, juntamente com o parecer do controle interno estadual e municipal e as reservas com as respectivas
dotações do atual exercício.

 b)  os orçamentos e diretrizes orçamentárias; o relatório da execução orçamentária municipal e o relatório da gestão geral, com o parecer técnico federal e os
relatórios resumidos das transações comerciais e as versões simplificadas desses documentos.

 c)  os projetos do plano plurianual, dos orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; e o respectivo parecer prévio; o relatório resumido da execução orçamentária
da gestão em exercício e da gestão anterior.

 d)  os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o relatório resumido da execução orçamentária e
o relatório de gestão fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/834443

Questão 115: FAU UNICENTRO - Cont (CM SJ do Ivaí)/CM São João do Ivaí/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101 de 4/5/2000), são instrumentos de transparência da gestão fiscal:

I) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. 
II) as prestações de contas e o respectivo parecer prévio. 
III) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal. 
IV) as versões simplificadas das demonstrações contábeis. 
V) o Relatório Resumido do fluxo de caixa e de empenhos.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/897207

Questão 116: FAU UNICENTRO - Ass Jur (Cantagalo)/Pref Cantagalo/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
No que se refere a Transparência da Gestão Fiscal, estabelecida na Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, pode- se afirmar exceto:

 a)  São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

 b)  A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e,
dispensando a avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício, no caso das agências financeiras. 

 c)  A transparência será assegurada também mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 

 d)  As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico
responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

 e)  A transparência será assegurada tambémmediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/909241

Questão 117: FAU UNICENTRO - Cont (Barra Jacaré)/Pref Barra do Jacaré/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, EXCETO:
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 a) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias.
 b) audiências públicas.
 c) as prestações de contas e o respectivo parecer prévio.
 d) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal.
 e) e as versões simplificadas desses documentos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/956470

Questão 118: CAIPIMES - Aux (Pref Sto André)/Pref Santo André/Contabilidade I/2015
Assunto: Transparência da gestão fiscal (arts. 48 e 49)
Com base na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) analise as afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e em seguida assinale a alternativa com a
sequência correta.
 

(  ) São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, exceto em meios eletrônicos de acesso público: os planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões detalhadas desses documentos.
 
(  ) A transparência da gestão fiscal será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos
de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
 
(  ) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Judiciário e no órgão técnico
responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
 
(  ) A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscais e da seguridade
social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1235034
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Gabarito
1) B  2) Certo  3) Certo  4) E  5) A  6) D  7) C
8) A  9) A  10) E  11) D  12) A  13) E  14) C
15) C  16) B  17) A  18) A  19) D  20) C  21) B
22) C  23) D  24) C  25) D  26) Certo  27) C  28) Certo
29) A  30) Certo  31) Errado  32) A  33) Errado  34) D  35) D
36) Certo  37) D  38) C  39) B  40) B  41) A  42) B
43) B  44) E  45) B  46) D  47) B  48) C  49) D
50) E  51) C  52) D  53) E  54) A  55) E  56) E
57) B  58) D  59) A  60) E  61) B  62) Certo  63) Certo
64) Errado  65) D  66) E  67) B  68) B  69) A  70) A
71) E  72) E  73) A  74) A  75) C  76) A  77) Errado
78) Errado  79) A  80) C  81) C  82) B  83) Certo  84) E
85) E  86) A  87) E  88) B  89) C  90) D  91) D
92) D  93) A  94) Certo  95) B  96) C  97) B  98) E
99) B  100) E  101) E  102) C  103) Errado  104) C  105) E
106) E  107) D  108) A  109) B  110) C  111) C  112) C
113) C  114) D  115) C  116) B  117) Anulada  118) D


