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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KU2d )

AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública

Questão 1: IBFC - TJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei de Responsabilidade Fiscal contempla a previsão de mecanismos para transparência, controle e fiscalização das finanças públicas. Sobre o tema, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):

(   ) O descumprimento dos prazos previstos para que o Poder Executivo de cada ente encaminhesuas contas impedirá, até que a situação seja regularizada, que o
ente da Federação receba transferências de qualquer natureza e contrate operações de crédito, inclusive as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado
da dívida consolidada.

(   ) 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.

(   ) No caso das demonstrações conjuntas, incluirse-ão as operações intra-governamentais.

(   ) O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta e um de maio, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação
relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público.

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

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140516

Questão 2: FUNDEP - CI (CM Patrocínio)/CM Patrocínio/2020
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Analise as seguintes afirmativas sobre as demonstrações contábeis no setor público e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas, tomando como base a Lei
Federal Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

(    ) A disponibilidade de caixa consta de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória são identificados e
escriturados de forma conjunta.

(    ) As demonstrações contábeis compreendem, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive de empresa estatal dependente.

(    ) A despesa e a assunção de compromisso são registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de competência.

(    ) As operações de crédito, as inscrições em restos a pagar e as demais formas de financiamento devem 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.

Assinale 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/1249852

Questão 3: VUNESP - Con (CM Sertãozinho)/CM Sertãozinho/2019
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Da Escrituração e Consolidação das Contas, de que trata a LC 101/00, especificamente quanto à transparência, controle e fiscalização, é correto afirmar: 

 a)  a receita e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando -se, em caráter permanente, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa. 

 b)  as demonstrações orçamentárias compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada fundo ou entidade da administração indireta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal independente. 

 c)  as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários consolidados com as demais demonstrações contábeis
vinculadas. 

 d)  a demonstração do resultado do período/exercício dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos, bem como da aquisição
de ativos públicos. 

 e)  a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/831629
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Questão 4: VUNESP - Cont (CM Tatuí)/CM Tatuí/2019
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
No que diz respeito à ocorrência de um sistema de custos na administração pública, é correto afirmar: 

 a)  é facultativa a utilização de um sistema de custos. 
 b)  é obrigatório nos termos da Lei nº 4.320/1964. 
 c)  é obrigatório nos termos da Lei nº 101/2000. 
 d)  é obrigatório apenas para empresas estatais. 
 e)  o orçamento por programa já permite essa análise.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/851754

Questão 5: ADM&TEC - Cont (Major Isidoro)/Pref Major Isidoro/2019
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Leia as afirmativas a seguir:

I. À luz da LC nº 101/2000, as operações de crédito deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período.

II. Reforçar a dotação orçamentária é uma função dos créditos adicionais suplementares.

III. O Balanço Patrimonial indica o valor do patrimônio líquido.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852957

Questão 6: Instituto AOCP - Aud (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Sobre a escrituração das contas públicas, mencionada no Art. 50 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a entidade pública, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública sobre esse assunto, deverá
observar ainda que

 a)  não se considera o regime de competência para o registro de despesas e a assunção de compromissos. 
 b)  jamais haverá disponibilidade de caixa, portanto não haverá registro sobre esse item. 
 c)  as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. 
 d)  a opção entre os regime de caixa e regime de competência para os registros de suas operações é de cada estabelecimento público. 
 e)  a escrituração em Restos a Pagar somente ocorrerá se o gestor responsável (ou equivalente) do setor público assim determinar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/865169

Questão 7: IADES - Adv (BRB)/BRB/2019
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, além de obedecer às normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará que 

 a)  a disponibilidade de caixa poderá constar de registro geral, no entanto, os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória devem ficar identificados e
escriturados de forma individualizada. 

 b)  a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa. 

 c)  as demonstrações contábeis compreenderão, sempre conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. 

 d)  as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários de forma conjunta, sem necessidade de especificação. 
 e)  as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos com terceiros deverão ser

escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza do crédito.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/975602

Questão 8: IBFC - Cont (SESACRE)/SESACRE/2019
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Conforme o Artigo 50 da Lei Complementar nº 101/00, além de obedecer às demais normas de Contabilidade Pública, a escrituração das contas públicas deverá respeitar
outras normas, neste artigo determinadas. Em relação as Normas da Escrituração das Contas Públicas desta legislação, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.

I. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

II. As receitas e despesas de capital e corrente serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

III. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.
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IV. As operações de crédito, os créditos adicionais e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos juntos 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.

 a)  Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
 b)  Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
 c)  Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
 d)  As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/976404

Questão 9: IBFC - Cont (SESACRE)/SESACRE/2019
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Segundo o artigo 51 da Lei Complementar nº 101/00, o Poder Executivo da União é responsável pela consolidação nacional e por esferas de governo, das contas dos
entes da federação, relativas ao exercício anterior. Para que esta consolidação seja possível estados e munícipios  possuem prazos determinados para o envio de suas
informações à União. Quanto ao prazo limite dos municípios para o envio dessas informações, assinale a alternativa correta. 

 a)  Até trinta de junho 
 b)  Até trinta e um de março 
 c)  Até o final do segundo semestre do exercício subsequente às contas 
 d)  Até trinta de abril

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/976406

Questão 10: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Ciências Contábeis/2019
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará entre outras as seguintes, EXCETO:

 a)  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. 

 b)  A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de passivos. 
 c)  As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,

autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.
 d)  As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030725

Questão 11: Instituto Consulplan - Cont (Pref Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Considerando o disposto na Lei Federal nº 8666/93 (Licitações e Contratos da Administração Pública) e na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), assinale a afirmativa INCORRETA.

 a)  Na escrituração e consolidação das contas públicas, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive, empresa estatal dependente.

 b)  Os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais, válidos por, no máximo, um ano, para
efeito de habilitação. É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública.

 c)  O registro cadastral de empresas interessadas em participar de licitações públicas poderá ser disponibilizado a interessados quando formalmente solicitado.
Contudo, a unidade responsável por referido registro cadastral não está obrigada a mantê-lo atualizado, haja vista o custo-benefício da manutenção de referida
atualização.

 d)  A Lei de Licitações estabelece limites de valores a serem obedecidos em processos licitatórios, considerando a modalidade adotada. Esses valores poderão ser,
anualmente, revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do
mercado no período.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1152395

Questão 12: QUADRIX - Cont (CRO GO)/CRO GO/2019
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A respeito da gestão dos recursos públicos, julgue o item.
 
A despesa pública e a assunção de compromissos firmados por órgãos públicos devem ser registradas segundo o regime de competência.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1197202

Questão 13: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Contabilidade/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Acerca do sistema de custos do governo federal, julgue o item a seguir.

Voltada à responsabilidade fiscal, a manutenção de um sistema de custos que permita a avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial é uma exigência legal
imposta aos gestores.

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/595563

Questão 14: PR4 (UFRJ) - Tec (UFRJ)/UFRJ/Contabilidade/Geral/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 50, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas deve
observar que: 

 a) a assunção de compromisso será registrada segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de
competência. 

 b) a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma conjunta. 

 c) as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações da administração indireta, autárquica e fundacional, excluindo
empresa estatal dependente. 

 d) a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da aquisição de ativos. 
 e) as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/605103

Questão 15: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Financeira/Registros Contábeis e Orçamento, e Registros Contábeis, Liquidação,
Financeiro/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a escrituração das contas públicas deve atender às normas de contabilidade pública e observar o seguinte
procedimento:

 a)  a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma conjunta;

 b)  a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se de forma complementar o resultado dos fluxos financeiros
pelo regime de competência;

 c)  as demonstrações contábeis compreenderão conjuntamente as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e
fundacional, excluindo empresa estatal dependente;

 d)  no caso das demonstrações conjuntas, incluir-se-ão as operações intragovernamentais;
 e)  a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se de forma complementar o resultado dos fluxos

financeiros pelo regime de caixa. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612160

Questão 16: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM-BA/Controle Externo/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Se um estado brasileiro descumprir o envio de suas contas à União no prazo estabelecido em lei, além de ferir os aspectos relativos à transparência na gestão, o ente
poderá ser punido com 

 a)  multa pecuniária, independentemente do prazo de regularização da situação. 
 b)  proibição de refinanciamento do principal da dívida mobiliária, até o prazo de regularização da situação. 
 c)  proibição de emissão de títulos públicos, até o final do exercício financeiro. 
 d) impedimento para receber transferências voluntárias, até a regularização da situação. 
 e)  o estabelecimento de limite percentual sobre a receita corrente líquida para contratação de operação de crédito, até que a situação seja regularizada. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/621179

Questão 17: CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Contabilidade/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Julgue o próximo item, relativo à contabilidade de custos e aos sistemas de informação de custos na administração pública.
 
A Lei de Responsabilidade Fiscal avançou em relação à Lei n.º 4.320/1964, ao determinar que a implantação de um sistema de custos permita a avaliação dos resultados
e do desempenho da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e não somente a determinação do custo dos serviços prestados pelo Estado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/646448

Questão 18: ADM&TEC - Cont (CM Belo Monte)/CM Belo Monte/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Leia as afirmativas a seguir:

I. O Ativo Realizável a Longo Prazo compreende valores conversíveis em dinheiro somente no prazo de mais de um exercício.

II. O orçamento deve ser elaborado de forma a maximizar a necessidade de modificações nas dotações no decorrer do exercício.

III. A Lei Complementar nº 101/2000 proíbe a inclusão das transações de órgãos da administração direta nas demonstrações contábeis.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844862

Questão 19: ADM&TEC - Cont (CM Belo Monte)/CM Belo Monte/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Leia as afirmativas a seguir:

I. A auditoria contábil objetiva, entre outros aspectos, obter elementos comprobatórios suficientes que permitam opinar se os registros contábeis foram efetuados
de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade.

II. A Lei Complementar nº 101/2000 proíbe, na escrituração das contas públicas, o registro da assunção de compromisso segundo o regime de competência.

III. Na perspectiva da contabilidade pública, o patrimônio não deve gerar benefícios futuros para a entidade.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844866

Questão 20: ADM&TEC - Cont (CM Belo Monte)/CM Belo Monte/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Leia as afirmativas a seguir:

I. A Lei Complementar nº 101/2000 veda o registro da natureza e do tipo de credor das operações de crédito na escrituração das contas públicas.

II. O passivo circulante está compreendido no Balanço Patrimonial.

III. O Balanço Patrimonial demonstra a situação estática das obrigações de uma entidade num determinado período.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844868

Questão 21: ADM&TEC - Cont (CM Belo Monte)/CM Belo Monte/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Leia as afirmativas a seguir:

I. A Lei Complementar nº 101/2000 determina que a escrituração das contas públicas não deve observar se a disponibilidade de caixa constará de registro próprio.

II. O Passivo Circulante compreende as obrigações pendentes ou em circulação, exigíveis até o término do exercício anterior.

III. O Passivo é o conjunto de Dívidas ou de Obrigações.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844871

Questão 22: DÉDALUS - Cont (LEMEPREV)/LEMEPREV/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A competência para realizar a consolidação nacional das contas públicas é exercida pela:

 a) Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
 b) Secretaria de Orçamento Federal (SOF).
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 c) Secretaria de Planejamento e Investimentos.
 d) Secretaria de Fazenda Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044999

Questão 23: ADM&TEC - Cont (Pref Belo M)/Pref Belo Monte/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Leia as afirmativas a seguir:
 

I. À luz da Lei Complementar nº 101/2000, a escrituração das contas públicas deve observar se as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em
demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.
 
II. O Ativo Circulante compreende as disponibilidades de numerário, bens e direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício seguinte.
 
III. Na demonstração do resultado do exercício (DRE), não devem ser computadas as receitas e os rendimentos ganhos no período.

 
Marque a alternativa CORRETA:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1095653

Questão 24: ADM&TEC - Cont (Pref Belo M)/Pref Belo Monte/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Leia as afirmativas a seguir:
 

I. Na demonstração do resultado do exercício (DRE), devem ser computados os custos, as despesas, os encargos e as perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos, conforme disposto na lei nº 6.404/1976.
 
II. À luz da Lei Complementar nº 101/2000, a escrituração das contas públicas deve observar se a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo
que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.
 
III. A demonstração do resultado do exercício (DRE) deve discriminar a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro
bruto, conforme disposto na lei nº 6.404/1976.

 
Marque a alternativa CORRETA:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1095660

Questão 25: ADM&TEC - Cont (Pref Belo M)/Pref Belo Monte/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Leia as afirmativas a seguir:
 

I. A auditoria contábil objetiva, entre outros aspectos, obter elementos comprobatórios suficientes que permitam opinar se os registros contábeis foram efetuados
de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade.
 
II. À luz da Lei Complementar nº 101/2000, a escrituração das contas públicas deve observar se as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e
conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal
dependente.
 
III. A Lei Complementar nº 101/2000 define dívida pública consolidada como o montante total, apurado em duplicidade, das obrigações financeiras do ente
municipal.

 
Marque a alternativa CORRETA:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1095685

Questão 26: INSTITUTO MAIS - Cont (CM Sumaré)/CM Sumaré/2018
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
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Da escrituração e consolidação das contas públicas, no que tange a regimes contábeis, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n.º 101/2000,
artigo 50, inciso II: “a despesa e a assunção de compromisso serão registrados, segundo regime de ______________, apurando-se, em caráter complementar, o
resultado dos fluxos financeiros pelo regime _______________”.
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

 a) caixa / de competência
 b) competência / de caixa
 c) caixa / misto
 d) competência / misto

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1194536

Questão 27: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Administrativa/Contabilidade/2017
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
O Capítulo IX da Lei de Responsabilidade Fiscal − Lei Complementar Federal nº 101/2000, que trata DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, disciplina, em
sua Seção II, matéria atinente à Escrituração e Consolidação das Contas.

Esta Lei Complementar, em seu art. 50, caput, estabelece que Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará
a seguinte regra: 

 a)  as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou liquidação de compromissos junto a terceiros deverão ser
escrituradas de modo simplificado, sem evidenciar o montante total e a variação da dívida pública no período, e sem necessidade de detalhamentos específicos. 

 b)  a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada. 

 c)  a demonstração das variações patrimoniais, observados os critérios de oportunidade e conveniência, dará destaque à origem e ao destino dos recursos
provenientes da aquisição de ativos. 

 d)  as receitas e despesas, excetuadas as previdenciárias, serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. 
 e)  a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência ou de caixa, conforme o histórico da entidade, apurando-se, em

caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de competência.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/477010

Questão 28: CPCON UEPB - Con (Portalegre)/Pref Portalegre/2017
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
São regras para a escrituração e consolidação das contas, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 50, para a contabilidade das entidades públicas,
EXCETO:

 a)  Apuração complementar do resultado do fluxo financeiro.
 b)  Obedecer às normas de contabilidade pública.
 c)  Regime de caixa para todas as despesas e compromissos.
 d)  Receitas e despesas previdenciárias apresentadas em demonstrativos específicos.
 e)  Consolidar as contas nacionais e por esfera de governo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/527695

Questão 29: CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE-PE/Auditoria de Obras públicas/2017
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Com referência aos dispositivos da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), julgue o item.

Em respeito ao princípio constitucional da autonomia federativa, é facultativo que o titular do Poder Executivo de cada ente federativo envie à União as informações
relativas às respectivas dívidas públicas interna e externa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534233

Questão 30: FCC - Ana (DPE RS)/DPE RS/Contabilidade/2017
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Considere os itens abaixo. 
 

I. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada. 
II. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa. 
III. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, excluindo a empresa estatal dependente. 
IV. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. 
V. 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. 

 
Consoante dispõe a Lei Complementar n° 101/2000, é norma de escrituração das contas públicas APENAS o indicado nos itens 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/540239

Questão 31: CPCON UEPB - Cont (Pref R Cruz)/Pref Riacho da Cruz/2017
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
São regras para a escrituração e consolidação das contas, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 50, para a contabilidade das entidades públicas,
EXCETO:

 a)  Apuração complementar do resultado do fluxo financeiro.
 b)  Obedecer às normas de contabilidade pública.
 c)  Regime de caixa para todas as despesas e compromissos.
 d)  Receitas e despesas previdenciárias apresentadas em demonstrativos específicos.
 e)  Consolidar as contas nacionais e por esfera de governo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/540275

Questão 32: Instituto AOCP - Cont (Pinhais)/Pref Pinhais/2017
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Determinado Município deixou de encaminhar ao Poder Executivo da União as Contas Anuais do exercício de 2016, o que deveria ter ocorrido até a data-limite de 30 de
abril do exercício subsequente, conforme o disposto no art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a restrição
prevista ao Município pelo não cumprimento da obrigação.

 a)  Receber transferências voluntárias e contratação de operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
 b)  Receber transferências voluntárias e contratação de operações de crédito, inclusive as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
 c)  Receber transferências constitucionais e contratação de operações de crédito, inclusive as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida

mobiliária.
 d)  Receber transferências legais e contratação de operações de crédito, inclusive as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
 e)  Receber transferências voluntárias e contratação de operações de crédito, inclusive as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida imobiliária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/555270

Questão 33: CONSULPLAN - Cont (Pref Sabará)/Pref Sabará/2017
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará:

I. A disponibilidade de caixa constará do registro geral, não sendo necessário que os recursos vinculados a órgão, fundo ou à despesa obrigatória fiquem
identificados e escriturados de forma individualizada.

II. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa.

III. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, não incluindo empresa estatal dependente.

Estão INCORRETAS as afirmativas 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/680130

Questão 34: COVEST-COPSET - Aud (UFPE)/UFPE/2017
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o Poder Executivo da União a promover a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação
relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público, estabelecendo o prazo limite até: 

 a)  trinta de abril, as contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior. 
 b)  trinta de junho, as contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior. 
 c)  trinta e um de maio, as contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior. 
 d)  trinta e um de março, as contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior. 
 e)  trinta de janeiro, as contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757877

Questão 35: VUNESP - Ana Prev (IPRESB)/IPRESB/Contabilidade/2017
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A escrituração das contas públicas, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, observará, entre outras, a seguinte regra:
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 a)  a receita tributária e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos
fluxos operacionais e econômicos exclusivamente pelo regime de caixa.

 b)  a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.

 c)  as demonstrações orçamentárias compreenderão, isoladamente e com exclusividade, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da
administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente, bem como o item privado.

 d)  somente as despesas previdenciárias e de pessoal serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.
 e)  as formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a órgãos públicos, exclusivamente operações creditórias, poderão ser escrituradas de modo a

evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1006189

Questão 36: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT8/TRT 8/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Assinale a opção correta relativamente ao controle das finanças públicas e às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

 a)  Uma das formas de controle estabelecida pela LRF é a obrigatoriedade, aos estados e municípios, de envio de suas contas ao executivo federal, em data limite,
sob pena de não receberem os valores oriundos de transferências voluntárias.

 b)  O ordenador de despesa deve apresentar a estimativa de impacto orçamentário-financeiro para o exercício seguinte sempre que uma ação governamental
representar o aumento de despesa pública e, sendo possível, o impacto para o exercício posterior.

 c)  No estabelecimento dos percentuais máximos da receita corrente líquida a serem gastos na despesa com pessoal, a LRF retira do cômputo da classificação os
valores destinados ao pagamento de contribuição previdenciária.

 d)  Para viabilizar a transparência da gestão fiscal, a LRF estabelece que os entes da Federação disponibilizem o acesso a informações referentes a todos os
pagamentos realizados às pessoas jurídicas fornecedoras de bens e serviços, excluídos os valores destinados à remuneração de pessoas físicas, para que a privacidade
delas não seja violada.

 e)  As despesas públicas, correntes ou de capital, que ultrapassem o exercício financeiro subsequente, serão consideradas como obrigatórias de caráter continuado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/335693

Questão 37: VUNESP - Cont (CM Guarat.)/CM Guaratinguetá/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
O Poder Executivo da União promoverá a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, conforme
trata o art. 51 da Lei Complementar nº 101/2000.
 
No caso dos municípios, a data limite para envio das informações de suas contas é: 

 a)  primeiro trimestre do exercício subsequente às contas. 
 b)  até trinta e um de março. 
 c)  até trinta de abril. 
 d)  até trinta de junho. 
 e)  até o final do segundo semestre do exercício subsequente às contas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/345228

Questão 38: FGV - Ana (IBGE)/IBGE/Auditoria/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF), em seu art. 50, determina que a escrituração das contas públicas observará:

 a)  a despesa e a assunção de compromissos serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de competência;

 b)  as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos patrimoniais e orçamentários específicos;
 c)  a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da aquisição de ativos;
 d)  a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e

escriturados de forma individualizada;
 e)  no caso das demonstrações conjuntas, incluir-se-ão as operações intragovernamentais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/354756

Questão 39: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Administrativa/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
No que se refere à escrituração e consolidação das contas públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que 

 a)  no caso de demonstrações das variações patrimoniais conjuntas, deverão ser excluídas as operações intragovernamentais. 
 b)  a despesa, a assunção de compromisso e o resultado do fluxo financeiro devem ser registrados pelo regime de competência. 
 c)  as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da Administração direta,

autárquica e fundacional, excetuando apenas a empresa estatal dependente. 
 d)  a obrigatoriedade de registros individualizados de recursos vinculados não se estende aos fundos de despesa. 
 e)  as operações de crédito e inscrições de restos a pagar devem ser escrituradas de forma a evidenciar, pelo menos, o nome e dados pessoais do credor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/358440

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Contabilidade/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item que se segue, relativo a escrituração e consolidação das contas.
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Os estados ficarão impedidos de receber transferências voluntárias, caso não encaminhem suas contas ao Poder Executivo da União nos prazos estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/359230

Questão 41: CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Contabilidade/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item que se segue, relativo a escrituração e consolidação das contas.
 
Enquanto não for implantado o Conselho de Gestão Fiscal, cabe ao Conselho Federal de Contabilidade editar normas gerais para a consolidação das contas públicas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/359231

Questão 42: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Contabilidade/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Com base no disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item que se segue, acerca de restos a pagar e escrituração e consolidação das contas.

A origem e o destino dos recursos provenientes da alienação de ativos devem ser destacados na demonstração das variações patrimoniais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/387228

Questão 43: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Contabilidade/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Com base no disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item que se segue, acerca de restos a pagar e escrituração e consolidação das contas.
 
Diferentemente de outros elementos que compõem as demonstrações contábeis, as receitas e as despesas previdenciárias devem ser apresentadas em demonstrativos
financeiros específicos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/387230

Questão 44: FCC - Cont (ALMS)/ALMS/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
O cumprimento das normas da Lei Complementar no 101/2000 será fiscalizado pelo controle externo de cada ente da federação. No que tange à fiscalização da
escrituração das contas públicas, serão observadas se o ente público cumpre, entre outras, as seguintes normas da Lei Complementar nº 101/2000:

I. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

II. As operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos e haveres do ente público, serão registrados em contas orçamentárias.

III. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

IV. As alienações e as aquisições de ativos somente serão realizadas quando incluídas no plano plurianual ou em lei que autorizar sua inclusão.

V. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/411007

Questão 45: FCC - AT (ARSETE)/Pref Teresina/Administrativo/Técnico Contábil/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao
exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, os Municípios encaminharão suas
contas ao Poder Executivo da União com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado até

 a)  31 de maio.
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 b)  20 de abril.
 c)  31 de março.
 d)  20 de maio.
 e)  30 de abril.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/411572

Questão 46: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Administrativa/Contabilidade/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
No mês de outubro de 2016, determinada entidade do setor público obteve receitas orçamentárias com a alienação de imóveis, no valor de R$ 90.500.000,00. Segundo a
Lei Complementar nº 101/2000, a origem e o destino dos recursos provenientes da alienação de ativos devem ser destacados

 a)  na demonstração das variações patrimoniais.
 b)  no balanço patrimonial.
 c)  no balanço orçamentário.
 d)  no balanço financeiro.
 e)  na demonstração das receitas e despesas de capital realizadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/438279

Questão 47: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Administrativa/Contabilidade/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal − Lei Complementar nº 101/2000, a escrituração das contas públicas, além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública deverá também observar as seguintes normas:

 a)  as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.

 b)  nos casos de guerra, ou de sua iminência, bem como de grave convulsão social, as operações de crédito poderão deixar de ser escrituradas, para não evidenciar
o montante e a variação da dívida pública no período.

 c)  a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros
pelo mesmo regime.

 d)  mediante previsão expressa em resolução do Senado Federal, e desde que limitada a dois exercícios consecutivos ou a três intercalados, em um período de cinco
exercícios, a demonstração das variações patrimoniais poderá deixar de dar destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

 e)  as receitas e despesas previdenciárias poderão, nos termos de lei específica, ser apresentadas, temporariamente, em demonstrativos financeiros e orçamentários
gerais e genéricos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/438287

Questão 48: VUNESP - AnLeg (Pirassununga)/CM Pirassununga/Contador/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Constituição Federal, nos arts. 157, inciso I e 158, inciso I, determina que pertençam aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios o IR (Imposto de Renda) e os
proventos de qualquer natureza, incidentes na fonte, pagos por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Isso significa que os valores
arrecadados com IR deverão ser contabilizados como 

 a)  Receita Patrimonial. 
 b)  Receita Tributária. 
 c)  Transferências da União. 
 d)  Outras Receitas Correntes. 
 e)  Outras Transferências da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/454587

Questão 49: MS CONCURSOS - Ass (CRECI 1)/CRECI 1 (RJ)/Contábil/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei Complementar nº 101/00, art. 50, menciona a escrituração e consolidação das contas contábeis, que devem observar algumas normas. Marque a alternativa correta
em relação a essas normas contábeis.

 a)  A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros
também pelo regime de caixa.

 b)  A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.
 c)  As operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, não 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.
 d)  Disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória não fiquem identificados e

escriturados de forma individualizada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/473715

Questão 50: FADECIT (FRAMINAS) - Aux Adm (Coqueiral)/Pref Coqueiral/I e II/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com a LRF, a administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento:

 a) Da gestão orçamentária
 b) Da gestão financeira
 c) Da gestão patrimonial
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 d) Da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667637

Questão 51: VUNESP - Cont (Pref Suzano)/Pref Suzano/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Segundo a lei que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Poder Executivo da União promoverá, até o dia 30 de
junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio
eletrônico de acesso ao público. No caso dos Municípios, as contas serão encaminhadas ao Poder Executivo da União até o dia

 a)  15 de março.
 b)  30 de março.
 c)  30 de abril.
 d)  15 de maio.
 e)  15 de junho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/821148

Questão 52: CETREDE - Tec Adm (CM Caucaia)/CM Caucaia/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com a Lei de responsabilidade fiscal, marque a opção INCORRETA. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas
públicas observará as seguintes. 

 a)  A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada. 

 b)  A despesa e a assunção de compromisso não obrigatoriamente serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter emergencial, o
resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. 

 c)  As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. 

 d)  As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. 
 e)  A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830216

Questão 53: FACET - Aux (Pref Marcação)/Pref Marcação/Contabilidade/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Conforme LRF em seus artigos 50 e 51 no qual trata de Contabilidade Pública, marque a única incorreta: “Além de obedecer às demais normas de contabilidade
pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes”:

 a)  a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada transações contábeis.

 b)  a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa.

 c)  as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.

 d)  No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações governamentais.
 e)  as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/992678

Questão 54: FACET - Aux (Pref Marcação)/Pref Marcação/Controladoria Interna/2016
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Conforme LRF em seus artigos 50 e 51 no qual trata de Contabilidade Pública, marque a única incorreta: “Além de obedecer às demais normas de contabilidade
pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes”:

 a)  a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada transações contábeis.

 b)  a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa.

 c)  as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.

 d)  No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações governamentais.
 e)  as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/993209

Questão 55: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Controle Externo/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal − LRF as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão,
fundo ou entidade da Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. Em relação às demonstrações conjuntas, deverão ser
excluídas as operações 

 a)  multigovernamentais. 
 b)  intergovernamentais. 
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 c)  ARO. 
 d)  intragovernamentais. 
 e)  de crédito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256952

Questão 56: VUNESP - Proc (CM Caieiras)/CM Caieiras/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Determina a Lei Complementar no 101/00 que o Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das
contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso ao público. Nesse sentido, é correto afirmar que
os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União até trinta de 

 a)  dezembro. 
 b)  janeiro. 
 c)  março. 
 d)  abril. 
 e)  maio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/260022

Questão 57: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A transparência e a padronização dos registros são instrumentos essenciais ao exercício da competência dos órgãos de controle externo, e foi por esta razão que a Lei de
Responsabilidade Fiscal dedicou um capítulo para tratar da transparência, controle e fiscalização. Uma seção relevante desse aludido capítulo é aquela que dispõe sobre a
escrituração e a consolidação das contas, estabelecendo, entre outras regras, que 

 a) as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da Administração direta,
autárquica e fundacional, exclusive empresa estatal dependente. 

 b) a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros
pelo regime de competência. 

 c) as operações intragovernamentais serão sempre incluídas no caso das demonstrações conjuntas. 
 d) a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. 
 e) a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória sejam somados ao caixa central

para compor um só valor total de disponibilidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/279861

Questão 58: FCC - ACE (TCE-CE)/TCE-CE/Controle Externo/Atividade Jurídica/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Em relação à transparência, controle e fiscalização, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

 a)  as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício, no TCE-CE, para consulta e apreciação pelos cidadãos e
instituições da sociedade. 

 b)  as disponibilidades de caixa constarão de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma agrupada. 

 c)  as operações de crédito e 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. 

 d)  o Balanço Patrimonial dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. 
 e)  a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros

pelo regime de competência.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/282729

Questão 59: FCC - ACI (CGM São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Considere as afirmativas abaixo.

I. Escrituração de recursos vinculados feita de forma agrupada.

II. Registro do resultado de fluxo financeiro feito pelo regime de competência.

III. Demonstrações contábeis de cada órgão da administração direta feitas tanto de forma isolada como conjunta.

IV. Escrituração de operações de crédito e inscrições de restos a pagar evidenciou o montante e a variação da dívida pública no período e detalhou, pelo menos, a
natureza e o tipo de credor.

V. A origem e o destino dos recursos provenientes da alienação de ativos foram destacados na demonstração das variações patrimoniais.

No que se refere às regras de escrituração de contas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, II, III e V.
 b) III, IV e V. 
 c) I, III e V. 
 d) II, III, IV e V. 
 e) II, III e IV.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283626

Questão 60: FCC - ACI (CGM São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei de Responsabilidade Fiscal disciplina a consolidação das contas públicas. Para tanto, estabeleceu que os Municípios e os Estados devem enviar suas contas ao Poder
Executivo da União. A Prefeitura de São Luís deixou de cumprir essa obrigação no prazo estabelecido. Nesse caso, até que a situação seja regularizada, a Prefeitura não
poderá 

 a) contratar operação de crédito para o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. 
 b) terceirizar mão de obra com substituição de servidor. 
 c) realizar concurso público. 
 d) receber transferências voluntárias. 
 e) promover renúncia de receita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283644

Questão 61: FCC - ACI (CGM São Luís)/Pref SL/Engenharia Elétrica/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Nos termos regidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa e a assunção de compromissos serão registradas segundo o regime de competência e a apuração do
resultado dos fluxos financeiros será feita pelo regime de caixa. Essa apuração relacionada ao fluxo financeiro é feita em caráter 

 a) provisório. 
 b) suplementar. 
 c) informativo. 
 d) de orientação. 
 e) complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283660

Questão 62: FCC - Aud (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A escrituração das contas públicas deve obedecer às normas de contabilidade pública. A Lei Complementar nº 101/2000, no entanto, além de reafirmar que essa
escrituração deverá obedecer às demais normas de contabilidade pública, ainda determina que sejam observadas normas de escrituração segundo as quais:
 

I. 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.

II. as demonstrações contábeis compreenderão, apenas de maneira isolada, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.

III. a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando- se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa.

IV. a demonstração das variações patrimoniais não dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos de pequeno valor, assim
definidos em lei complementar específica.

V. as receitas e despesas previdenciárias poderão ser apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283903

Questão 63: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com a Lei Complementar n.º 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) —, julgue o item.

O governador de um estado brasileiro que não tenha submetido suas contas ao Poder Executivo da União no prazo estabelecido será impedido, até que a situação seja
regularizada, de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito, inclusas aquelas destinadas ao refinanciamento do principal da dívida.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/284583

Questão 64: FCC - Aud (TCE-AM)/TCE-AM/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
O Estado de Eldorado do Norte não encaminhou no prazo legal suas contas relativas ao exercício de 2014 ao Poder Executivo da União, para consolidação nacional.
Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, os Estados deverão encaminhar suas contas até o dia 
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 a) trinta de junho. O cumprimento do prazo é uma das exigências para que o Estado receba transferências voluntárias e legais. 
 b) trinta e um de maio. O descumprimento do prazo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o Estado receba transferências voluntárias e contrate

operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. 
 c) trinta de abril. O descumprimento do prazo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o Estado realize operações de crédito e alienação de bens imóveis. 
 d) trinta de junho. O não encaminhamento das contas no prazo impedirá que o Estado receba transferências voluntárias e legais, exceto as destinadas a atender

despesas com calamidade pública. 
 e) trinta e um de maio. O cumprimento do prazo é uma das exigências para que o Estado possa renegociar suas dívidas, consolidada e mobiliária, de operações de

crédito, inclusive por antecipação de receita.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/299658

Questão 65: ESAF - APO (MPOG)/MPOG/Tecnologia da Informação/Gerência de Projetos e Governança de TI/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, contém vários conceitos de Contabilidade Pública,
entre os quais, é correto afirmar que: 

 a)  as operações de cada fundo são contabilizadas à conta dos órgãos pelos quais são geridas. 
 b)  o resultado dos fluxos financeiros é apurado segundo o regime de competência. 
 c)  nas demonstrações conjuntas, excluem-se as transações intergovernamentais. 
 d)  as normas gerais para consolidação das contas públicas estão sendo editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
 e)  as disponibilidades de caixa, ao final do exercício, são reunidas em uma única conta, na qual não se identifica mais a origem dos recursos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/300541

Questão 66: SMA-RJ (antiga FJG) - Cons Leg (CM RJ)/CM RJ/Indústria, Comércio e Turismo/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF determina que o Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação nacional e por esfera de governo
das contas dos entes da Federação, relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Para cumprimento desse
dispositivo, os municípios devem enviar suas contas ao Poder Executivo da União até a seguinte data: 

 a)  31 de março 
 b)  30 de abril 
 c)  15 de maio 
 d)  31 de maio

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/301600

Questão 67: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-RN)/TCE-RN/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Julgue o seguinte item, com base nos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a escrituração e consolidação das contas públicas.

Para fins de disponibilidade de caixa, os recursos vinculados a uma despesa obrigatória devem ser identificados e escriturados de forma individualizada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/312574

Questão 68: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-RN)/TCE-RN/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Julgue o seguinte item, com base nos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a escrituração e consolidação das contas públicas.
 
Quando envolverem demonstrações conjuntas, as operações intergovernamentais devem ser excluídas para que não sejam computadas em duplicidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/312576

Questão 69: CEBRASPE (CESPE) - Insp CEx (TCE-RN)/TCE-RN/Tecnologia da Informação/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Com base nas normas fundamentais instituídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o próximo item.

O resultado dos fluxos financeiros deve ser apurado pelo regime de caixa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/316911

Questão 70: ITAME - CI (CM Inhumas)/CM Inhumas/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A lei 101/00 em seu art. 50, fala sobre a escrituração e consolidação das contas, determina que além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a
escrituração das contas públicas observará as seguintes. II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo:
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 a)  o regime misto, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa.
 b)  o regime de caixa apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de misto.
 c)  o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa.
 d)  o regime competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime misto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/834446

Questão 71: FAU UNICENTRO - Cont (CM Rebouças)/CM Rebouças/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com o art. 50 da Lei Complementar n° 101 de 4 de Maio de 2000, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas
públicas observará as normas citadas neste artigo. Com base na legislação citada indique a opção INCORRETA:

 a)  A demonstração das variações patrimoniais excluirá à origem e o destino dos recursos provenientes da alienação de ativo.
 b)  A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e

escriturados de forma individualizada.
 c)  A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos

financeiros pelo regime de caixa.
 d)  As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,

autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.
 e)  As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/905379

Questão 72: FAU UNICENTRO - TLeg (CM Rebouças)/CM Rebouças/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com o art. 50. da lei complementar 101/00, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as
seguintes, exceto:

 a)  a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.

 b)  a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa.

 c)  as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.

 d)  as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.
 e)  a demonstração das variações patrimoniais não dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/905396

Questão 73: DEPSEC UNIFAP - Cont (UNIFAP)/UNIFAP/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
“Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes”:

I – A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.

II – A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de competência.

III – As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

IV – A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

De acordo com o Art. 50 da Lei Complementar 101/2000, indique a alternativa que contém somente as proposições CORRETAS: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150743

Questão 74: CAIPIMES - Aux (Pref Sto André)/Pref Santo André/Contabilidade I/2015
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Além de obedecer as demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará que:
 

I- a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa não obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.
 
II- a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa.
 
III- as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, exceto empresa estatal dependente.
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IV- as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.
 
V- 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 devedor.
 
VI- a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

 
De acordo com as informações acima, está correto afirmar que:

 a)  há somente três afirmativas incorretas.
 b)  há somente duas afirmativas incorretas.
 c)  há somente uma afirmativa incorreta.
 d)  todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1235038

Questão 75: ESAF - Cont (MTUR)/MTUR/2014
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A respeito da consolidação das contas de que trata o art. 51 da Lei Complementar n. 101/2000 e sua repercussão na consolidação das demonstrações contábeis, é
correto afirmar: 

 a) o processo de consolidação abrangerá inicialmente todas as entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social. 
 b) a consolidação das demonstrações contábeis abrangerá, de início, a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios com mais de 100 mil habitantes.
 c) as demonstrações contábeis serão inicialmente consolidadas sem a exclusão das transações entre entidades em razão da complexidade dessa operação.
 d) as contas consolidadas do exercício anterior devem estar disponíveis para consulta inclusive por meio eletrônico a partir do mês de maio de cada ano. 
 e) a consolidação das demonstrações contábeis implica que o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP no 3º nível deve ser aplicado obrigatoriamente por

todos os entes.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/160155

Questão 76: CEBRASPE (CESPE) - Cont (PF)/PF/2014
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Em relação à mensuração de passivos, provisões, tratamento contábil aplicável aos impostos e contribuições e sistemas de custos, julgue o item subsecutivo.
 
A Lei de Responsabilidade Fiscal, além de estabelecer que a administração pública deva manter sistema de custos para a avaliação e o acompanhamento da gestão, fixa
que a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem a incumbência de tratar das normas específicas para o controle dos custos dos serviços públicos prestados conforme previsão
orçamentária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/186328

Questão 77: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Orçamento e Finanças/2014
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
O Poder Executivo da União promoverá a consolidação nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior. Com relação
aos prazos de encaminhamento e consolidação das contas, é correto afirmar que os 

 a) Estados encaminharão suas contas até 30 de abril e a União promoverá a consolidação das contas até 30 de junho. 
 b) Municípios encaminharão suas contas, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até 30 de abril, os Estados até 31 de maio e a União promoverá a

consolidação das contas até 30 de junho. 
 c) Municípios encaminharão suas contas até 31 de março e a União promoverá a consolidação das contas até 31 de julho. 
 d) Municípios encaminharão suas contas, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até 31 de março, os Estados até 30 de abril e a União promoverá a

consolidação das contas até 30 de junho. 
 e) Municípios encaminharão suas contas, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até 31 de maio, os Estados até 30 de junho e a União promoverá a

consolidação das contas até 31 de julho.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/228403

Questão 78: FUNIVERSA - ACI (SEPLAG DF)/SEPLAG DF/Planejamento e Orçamento/2014
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Acerca da escrituração e da consolidação de contas, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é correto afirmar que 

 a)  os recursos vinculados a fundos, para todos os efeitos, integram as disponibilidades de caixa, sendo identificados apenas extracontabilmente. 
 b)  as demonstrações contábeis abrangem as operações das empresas estatais dependentes e não dependentes. 
 c)  devem ser excluídas as operações intragovernamentais nas demonstrações conjuntas, pois os saldos se compensam. 
 d)  a edição das normas gerais a respeito da consolidação das contas públicas é de competência do Conselho Federal de Contabilidade. 
 e)  a manutenção de sistema de custos é indispensável para o ente habilitar-se ao recebimento de transferências voluntárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/262369

Questão 79: FEPESE - ACP (MP TCE-SC)/TCE-SC/Contabilidade/2014
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Quanto à consolidação da contabilidade pública, de acordo com a Legislação vigente, é correto afirmar: 
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 a)  O Poder Executivo da União, o Legislativo e o Judiciário promoverão, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos
entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Essa determinação legal gera para o Tesouro
Nacional, como órgão central de contabilidade, a responsabilidade de padronizar os procedimentos com a finalidade de promover a consolidação das demonstrações
contábeis, que é um dos aspectos da consolidação nacional das contas. 

 b)  Os procedimentos contábeis aplicados ao setor público para a consolidação estão estruturados em classes de natureza da despesa patrimonial em: 1 Ativo; 2
Passivo; 3 Variações Patrimoniais Aumentativas; 4 Variações Patrimoniais Diminutivas. 

 c)  Compete ao Tesouro Nacional, como órgão central de contabilidade, a responsabilidade de padronizar os procedimentos com a finalidade de promover a
consolidação das demonstrações contábeis apenas do Poder Executivo. 

 d)  O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas
ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Essa determinação legal gera para o Tesouro Nacional, como órgão central de
contabilidade, a responsabilidade de padronizar os procedimentos com a finalidade de promover a consolidação das demonstrações contábeis, que é um dos aspectos da
consolidação nacional das contas. 

 e)  Para a consolidação geral das contas públicas dos entes da federação não é necessária a utilização do mecanismo de exclusão de saldos recíprocos para
elaboração do balanço patrimonial, balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração das variações patrimoniais consolidados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266352

Questão 80: PRÓ-MUNICÍPIO - ACI (Pref SGDA)/Pref SGDA/2014
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com a Lei Complementar 101/2000, em seu art. 50, § 2º diz que a Despesa e a assunção de compromisso e a apuração, em caráter complementar, o resultado
dos fluxos de caixa serão registradas respectivamente segundo o regime de: 

 a)  Caixa e misto; 
 b)  Caixa e Competência; 
 c)  Misto e competência; 
 d)  Competência e caixa;
 e)  Somente pelo regime da competência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/334186

Questão 81: FUMARC - ATFTM (7 Lagoas)/Pref 7 Lagoas/2014
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com o disposto no artigo 50, da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), além de obedecer às demais normas de contabilidade
pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes normas, EXCETO: 

 a)  A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa. 

 b)  A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada. 

 c)  As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. 

 d)  As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos, com a exclusão das operações
intragovernamentais e de crédito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/550015

Questão 82: CCV UFC - Cont (UFCA)/UFCA/2014
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) também inovou quanto ao estabelecimento de normas relativas à escrituração e consolidação das contas públicas. Quanto ao
assunto é correto afirmar: 

 a)  No caso das demonstrações conjuntas, as operações intragovernamentais serão escrituradas de forma conjunta. 
 b)  As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. 
 c)  Compete à União manter sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 
 d)  A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos

financeiros. 
 e)  Aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e à União cabem promover, isoladamente, a consolidação das suas contas, facultando o seu acesso mediante

meio eletrônico de acesso público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/652000

Questão 83: VUNESP - Cont (Pref Atibaia)/Pref Atibaia/Finanças/2014
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
No que tange à escrituração e consolidação das contas públicas, o Poder Executivo da União promoverá, _________ , a consolidação nacional e por esfera de governo,
das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público.
 
A lacuna do texto deve ser preenchida por:

 a)  em quarenta e cinco dias
 b)  até o dia 31 de março
 c)  até o dia trinta de junho
 d)  até o dia 30 de setembro
 e)  até o dia 31 de dezembro

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814372
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Questão 84: CONSULPAM - Tec Cont (SURG)/SURG/2014
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Considerando o que preceitua a Lei Complementar nº 101/2000, artigo 50, inciso II, a despesa e a assunção de compromisso serão registrados segundo o regime:

 a)  de competência.
 b)  misto.
 c)  de ocorrência.
 d) de caixa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1029645

Questão 85: CONSULPAM - Tec Cont (SURG)/SURG/2014
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Ainda com base a Lei Complementar nº 101/2000, artigo 50:Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará,
EXCETO:

 a)  A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.

 b)  As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.

 c)  As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.
 d)  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, não sendo obrigado o detalhamento da natureza e do tipo de credor.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1029646

Questão 86: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2013
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Acerca das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre dívida pública e restos a pagar, escrituração e consolidação das contas, relatório resumido da execução
orçamentária e relatório de gestão fiscal, julgue o item que se segue.
 
Na consolidação das contas nacionais, a Secretaria do Tesouro Nacional excluirá as operações intergovernamentais, para evitar dupla contagem de despesas, receitas,
ingressos e dispêndios do setor público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/134062

Questão 87: CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (TCE-RO)/TCE-RO/2013
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A respeito da transparência, controle e fiscalização da gestão, julgue o item a seguir.
 
Em obediência às normas vigentes, a assunção de obrigação deve ser registrada pelo regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, pelo regime de
caixa, o resultado do fluxo financeiro.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/154845

Questão 88: CETRO - AA (ANVISA)/ANVISA/Área 2/2013
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Em maio de 2000, a Lei Complementar nº 101/2000 estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Essa mesma lei
determinou que, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas 
deveria observar algumas normas definidas em seu artigo 50. Sobre essas normas, analise as assertivas abaixo.

I. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.

II. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, apurandose, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de competência.

III. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração
indireta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal independente.

IV. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

V. A demonstração do resultado do exercício (DRE) dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

É correto o que se afirma em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/158708

Questão 89: VUNESP - APOFP SP/SEFAZ SP/2013
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
O prefeito da Cidade de Quitoxó do Norte encaminhou, em 01 de julho do corrente ano, as contas do Município, relativas ao exercício anterior, à Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda para consolidação. Posteriormente a este ato, o Município foi impedido de contratar operações de crédito devido ao fato de 

 a) Lei Complementar que estabelece prazo de contratação de crédito determinar que não poderá anteceder o prazo de aprovação das contas. 
 b) a tomada de créditos financeiros estar intimamente ligada às aprovações das contas em todas as esferas do poder público. 
 c) ter encaminhado suas contas fora do prazo estabelecido em Lei Complementar. 
 d) não ter anexado às contas os anexos contábeis necessários à explicação das contas, conforme requerido em Portaria. 
 e) ter encaminhado e protocolado suas contas em local e órgão receptor indevidos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/205297

Questão 90: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANCINE)/ANCINE/I/2013
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Com relação à dívida pública e sua escrituração, julgue o item seguinte.

As operações financeiras de captação ou a assunção de compromissos junto a terceiros deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida
pública no período, detalhando-se, pelo menos, a natureza e o tipo de credor.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/207712

Questão 91: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e Orçamento/2013
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Tendo como referência a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item a seguir.
 
De acordo com a LRF, a administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/229861

Questão 92: FUMARC - Per Crim (PC MG)/PC MG/2013
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
No que concerne à escrituração e consolidação das contas, o artigo 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - LRF, dispõe que, além de se obedecer às
demais normas de contabilidade pública, deve-se observar, EXCETO: 

 a)  Apresentação das receitas e despesas previdenciárias em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. 
 b)  Registro próprio da disponibilidade de caixa, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de

forma individualizada. 
 c)  Registro da despesa e a assunção de compromisso, segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros

pelo regime de caixa. 
 d)  Destaque, nas receitas de operações de crédito, dos valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária, dispensando-se tal procedimento nas despesas

com amortização da dívida.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/414676

Questão 93: COVEST-COPSET - Cont (UFPE)/UFPE/2013
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
São exigências do art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal, acerca da escrituração das contas públicas:
 

1.  a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.

2.  a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa.

3.  as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, exceto a empresa estatal dependente.

 
Está(ão) correta(s), apenas:

 a)  1.
 b)  2.
 c)  3.
 d)  1 e 2.
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 e)  2 e 3.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/762876

Questão 94: COVEST-COPSET - Cont (UFPE)/UFPE/2013
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Quando o Poder Executivo da União, cumprindo a determinação do art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, realiza a consolidação, nacional e por esfera de governo,
das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, essa demonstração representa uma unidade de natureza:

 a)  autônoma.
 b)  dependente.
 c)  econômico-contábil.
 d)  financeira-contábil.
 e)  contábil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/762881

Questão 95: FAUEL - Cont Pub (Capanema)/Pref Capanema/2013
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Visando facilitar a transparência, o controle a fiscalização da gestão dos recursos públicos, a Lei Federal nº 101/2000, também denominada Lei de Responsabilidade
Fiscal, determina que além de obedecer às demais normas de contabilidade a escrituração dos entes públicos deverá observar normas adicionais previstas na referida
legislação. Sobre este tema analise as afirmativas abaixo:

I - As despesas e a assunção de compromissos serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
orçamentários.

II - As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.

III - A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

São classificáveis como receitas correntes: 

 a)  Apenas as afirmativas I e II. 
 b)  Apenas as afirmativas I e III. 
 c)  Apenas as afirmativas II e III. 
 d)  Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/965504

Questão 96: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Administrativa/2012
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Assinale a opção correta a respeito das regras sobre a escrituração contábil e consolidação das contas públicas determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal − LRF.

 a) As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários separados quando seus valores superarem em trinta por
cento as despesas totais do ente. 

 b) O regime de competência deve ser observado tanto para as receitas quanto para as despesas e também na assunção de compromissos. 
 c) Os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória devem ser identificados na demonstração das disponibilidades de caixa. 
 d) Os recursos oriundos da alienação de ativos podem ser evidenciados na demonstração das variações patrimoniais pelos seus valores globais juntamente com os

demais recursos. 
 e) As transações das empresas estatais dependentes não integram as demonstrações contábeis consolidadas em razão de o seu regime contábil ser diferenciado dos

demais entes públicos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64386

Questão 97: CEPERJ - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ RJ/2012
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Conforme determinado pela legislação vigente, compete ao órgão central de Contabilidade da União a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos
entes da Federação, relativas ao exercício financeiro anterior. Os Estados da Federação devem encaminhar ao Poder Executivo da União suas contas até a seguinte data: 

 a) 15 de abril 
 b) 30 de abril 
 c) 31 de maio 
 d) 30 de junho 
 e) 31 de agosto

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/97883

Questão 98: IBFC - Tec (CM Franca)/CM Franca/Contabilidade/2012
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

( ) A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658379/imprimir 22/31

( ) A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de competência.

( ) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.

( ) As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

( ) 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.

( ) A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos e liquidação de passivos.

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/321263

Questão 99: COSEAC UFF - Tec (IPASG)/IPASG/Contabilidade/2012
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas, no que diz respeito à demonstração das variações patrimoniais:

 a)  terá periodicidade semanal.
 b)  deverá incluir as amortizações das antecipações de receitas.
 c)  destacará a origem e o destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.
 d)  será feita com base no relatório de gestão fiscal.
 e)  levará em conta os limites da dívida líquida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/686577

Questão 100: CCP IFRN - Aud (IF RN)/IF RN/2012
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A escrituração das contas públicas observará, além das demais normas de contabilidade pública,

 a) a despesa e a assunção de compromisso, serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros
pelo regime de competência.

 b) a disponibilidade de caixa, constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.

 c) as demonstrações contábeis, compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, excetuando-se as empresas estatais dependentes.

 d) as receitas e despesas previdenciárias, apenas em alguns casos específicos previstos em Lei, podem ser apresentadas em demonstrativos financeiros e
orçamentários específicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1056868

Questão 101: IESES - Adv (CRF SC)/CRF SC/2012
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Identifique dentre as assertivas “a” até “d” aquela que se mostra INCOMPATÍVEL com as exigências da denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, no que concerne aos
requisitos legais de escrituração contábil das contas públicas:

 a)  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, o tipo de credor.

 b)  As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.

 c)  A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória, fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.

 d)  A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos
financeiros pelo regime de caixa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1184074

Questão 102: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Controle Interno/2012
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Com base no que dispõe a legislação sobre direito financeiro e contabilidade pública, julgue o item que se segue.
 
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a contabilidade governamental, além de ser executada conforme as normas de contabilidade pública, deve observar e
manter sistema orçamentário e financeiro que possibilite a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1298108
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Questão 103: FCC - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Contábil/2011
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
O não cumprimento de determinadas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal impedirá que o ente receba transferências voluntárias. Consta, dentre essas
exigências, 

 a) deixar de eliminar o déficit orçamentário até o final do exercício financeiro. 
 b) propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as metas fiscais na forma da lei.
 c) não encaminhar a prestação de contas ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas para exame.
 d) deixar de estabelecer na Lei de Diretrizes Orçamentárias critérios e formas de limitação de empenho, caso a arrecadação da receita seja inferior ao esperado.
 e) não remeter contas relativas ao exercício anterior ao Poder Executivo da União até 30 de abril, para o caso dos Municípios ou até 31 de maio, no caso de Estados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/62820

Questão 104: IADES - AJ (PGDF)/PG DF/Contabilidade/2011
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Sobre a escrituração das contas públicas, assinale a alternativa correta. 

 a) A disponibilidade de caixa constará de registro próprio de forma consolidada e por regime de competência. 
 b) As demonstrações contábeis da empresa estatal dependente são apresentadas em conjunto com a da unidade orçamentária que a controla. 
 c) As receitas e as despesas previdenciárias serão apresentadas individualizadas em demonstrativos consolidados junto com as demais despesas do Orçamento Geral. 
 d) 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 forma agregada, por não se considerar elemento da dívida pública. 
 e) A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/193409

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - Ana CT Jr (CNPq)/CNPq/2011
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Com base na Lei n.º 11.416/2006 e na Lei Complementar n.º 101/2000, julgue o próximo item.
 
Se um ente federativo deixar de publicar, no prazo legal, relatório resumido de execução orçamentária, ficará impossibilitado de receber transferências voluntárias e de
contratar operações de crédito, excetuando-se as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/452763

Questão 106: FCC - Proc (MPE TCM-BA)/TCM-BA/2011
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Sobre a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio
eletrônico de acesso público, é correto afirmar que

 a)  a consolidação é feita, simultaneamente, por todos os entes da Federação e publicada no Diário Oficial da União, por expressa determinação legal, que comina
pena de vedação de contratação de qualquer tipo de operação de crédito enquanto não se regularizar a situação.

 b)  a consolidação é promovida pelo Tribunal de Contas da União, até o dia 30 de junho, devendo os Estados, Distrito Federal e Municípios encaminhar suas contas
até 31 de maio, sob pena de intervenção.

 c)  os Estados e o Distrito Federal devem encaminhar suas contas para implementação, ao Poder Executivo da União, até 30 de abril, sob pena de intervenção
federal.

 d)  o Município ficará impedido, até que a situação seja regularizada, de receber transfrências voluntárias e contratar operações de crédito, se suas contas não forem
encaminhadas ao Poder Executivo da União até 30 de abril.

 e)  a União, através do Poder Legislativo, tem competência para receber as informações sobre as contas dos demais entes até 30 de junho, respondendo por crime
de responsabilidade fiscal os titulares dos entes que não enviarem suas contas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/564472

Questão 107: ESAF - Ana (CVM)/CVM/Planejamento e Execução Financeira/2010
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)

De acordo com disposições da Lei Complementar n. 101/2000 - LRF, a escrituração das contas públicas deve obedecer aos seguintes preceitos, exceto: 

 a) as despesas e a assunção de compromissos devem obedecer ao regime de competência.
 b) a consolidação das contas dos entes será realizada até trinta de junho pelo Poder Executivo de cada esfera de governo.
 c) os recursos provenientes da alienação de ativos deverão ser destacados na Demonstração das Variações Patrimoniais.
 d) as operações intragovernamentais devem ser excluídas das demonstrações conjuntas.
 e) nas demonstrações contábeis isoladas, bem como nas consolidadas estarão compreendidas as transações de cada órgão, inclusive das empresas dependentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/27748

Questão 108: CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Apoio Especializado/Controle Interno/2010
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
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Julgue o item que se segue relativo à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A LRF estabelece prazos para estados e municípios encaminharem suas contas ao Poder Executivo da União, para efeito de consolidação das contas dos entes da
Federação, mas não estabelece punição em caso de descumprimento dos prazos determinados. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/69782

Questão 109: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/2010
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao
exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Os Estados encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União até 

 a) trinta e um de março. 
 b) trinta de abril. 
 c) trinta e um de maio. 
 d) trinta de janeiro. 
 e) vinte e oito de fevereiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/78036

Questão 110: CONSULPLAN - Cont (Resende)/Pref Resende/2010
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Sobre as regras para a escrituração e consolidação das contas públicas estabelecidas pela Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto
afirmar que, EXCETO: 

 a)  Nas demonstrações conjuntas, as operações intragovernamentais devem ser excluídas. 
 b)  As disponibilidades de caixa devem ser escrituradas de tal forma que os recursos vinculados a fundo, órgão ou despesa obrigatória fiquem identificados e

escriturados de forma individualizada. 
 c)  As demonstrações das variações patrimoniais darão destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. 
 d)  As demonstrações contábeis do setor público alcançam inclusive as empresas dependentes. 
 e)  O fluxo financeiro deverá ser registrado pelo regime de competência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/238169

Questão 111: ESAF - AA (ANA)/ANA/Ciências Contábeis/2009
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Assinale a opção falsa a respeito das disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar n.101/2000, disciplinando a contabilidade no setor
público. 

 a)  Os fluxos de caixa devem ser apurados pelo regime de caixa. 
 b)  Nas demonstrações contábeis conjuntas, as operações intergovernamentais devem ser excluídas. 
 c)  O órgão central de contabilidade da União detém as prerrogativas para a edição de normas gerais destinadas à consolidação das contas públicas enquanto o

Conselho de Gestão Fiscal não for instituído. 
 d)  A consolidação das contas nacionais é atribuição do Poder Executivo Federal, a quem cabe a divulgação dessas contas. 
 e)  Os recursos provenientes da alienação de ativos, bem como a sua destinação, devem ser demonstrados com destaque na Demonstração das Variações

Patrimoniais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/212800

Questão 112: PUC PR - Ag Prof (URBS)/URBS/Contador/2009
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Conforme dispõe o art. 50 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a
escrituração das contas públicas observará as seguintes normas, COM EXCEÇÃO DE: 

 a)  As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. 

 b)  A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros
pelo regime de competência. 

 c)  A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada. 

 d)  As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. 
 e)  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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/518361

Questão 113: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECON ES)/SECONT ES/Ciências Contábeis/2009
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Julgue o item a seguir quanto ao tratamento a ser dado à dívida pública e aos restos a pagar, segundo as normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
 
As operações de crédito e as inscrições em restos a pagar 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.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/681300

Questão 114: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECON ES)/SECONT ES/Ciências Contábeis/2009
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A respeito das regras de escrituração e consolidação das contas públicas previstas na LRF, julgue o seguinte item.
 
As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e as operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, excetuando-se empresa estatal dependente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/681303

Questão 115: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECON ES)/SECONT ES/Ciências Contábeis/2009
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Julgue o item subsequente, acerca da estrutura e composição do relatório resumido da execução orçamentária (RREO) e do relatório de gestão fiscal (RGF).
 
A não divulgação do RGF, nos prazos e condições estabelecidos em lei, impedirá que o ente da federação receba transferências voluntárias até que a situação esteja
regularizada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/681315

Questão 116: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STF)/STF/Administrativa/Contabilidade/2008
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
No governo federal, o plano de contas é composto por seis classes de contas: ativo, passivo, despesa, receita, resultado diminutivo do exercício e resultado aumentativo
do exercício. 

Com relação às características dessas classes de contas públicas, julgue o próximo item. 

Enquanto não for implantado o Conselho de Gestão Fiscal, caberá ao órgão central de contabilidade da União a edição de normas gerais para consolidação das contas
públicas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/22810

Questão 117: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STF)/STF/Administrativa/Contabilidade/2008
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Julgue o item a seguir, quanto às normas que as contas públicas devem observar com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros
pelo regime de caixa. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/22820

Questão 118: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STF)/STF/Administrativa/Contabilidade/2008
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Julgue o item a seguir, quanto às normas que as contas públicas devem observar com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/22821

Questão 119: FUNRIO - Téc Cont (SUFRAMA)/SUFRAMA/2008
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os Estados encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União, para fins de consolidação nacional das contas dos
entes da Federação, relativas ao exercício anterior, e sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público, até o dia 

 a)  30 (trinta) de abril. 
 b)  30 (trinta) de junho. 
 c)  31 (trinta e um) de março. 
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 d)  31 (trinta e um) de janeiro. 
 e)  31 (trinta e um) de maio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/153809

Questão 120: FUNRIO - Cont (SUFRAMA)/SUFRAMA/2008
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
O Poder Executivo da União promoverá a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior até o dia 

 a) 30 de abril. 
 b) 31 de maio. 
 c) 31 de janeiro. 
 d) 30 de junho. 
 e) 15 de abril.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/154591

Questão 121: Instituto ANIMA - TCont (CM Itapoá)/CM Itapoá/2008
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) estabelece, no Artigo 50, normas de escrituração das contas públicas. Esta norma sobre disponibilidade de
caixa estabelece que: 

 a)  Será registrada, segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros. 
 b)  Constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma

individualizada. 
 c)  Deverá ser escriturada de modo a evidenciar o montante e a variação das entradas da receita pública no período, detalhando a natureza e o tipo de operação. 
 d)  Constará de registro próprio que destaque a origem e o destino dos recursos obtidos através da arrecadação, detalhando a natureza e o tipo de operação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1040836

Questão 122: Marinha - Of Int (Marinha)/Marinha/Ciências Contábeis/2008
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, no caso das demonstrações conjuntas das contas públicas, 

 a)  exclusão das transferências voluntárias.
 b)  inclusão das operações intragovernamentais.
 c)  exclusão de operações de crédito.
 d)  exclusão das operações intragovernamentais.
 e)  inclusão das transferências voluntárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1346256

Questão 123: CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCU)/TCU/2007
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
O presidente da câmara municipal de determinado município encaminhou, em 2006, expediente ao TCU, requerendo providências desse órgão porquanto o prefeito
municipal se recusava a prestar contas dos recursos recebidos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e de transferências voluntárias repassadas pela União, além
de não disponibilizar recursos para pagamento dos subsídios dos vereadores. 

Com base nessa situação hipotética e sabendo que o município mencionado situa-se em um estado da Federação e tem aproximadamente quinze mil habitantes, julgue o
item seguinte. 

Segundo dispositivos da LRF, a falta de prestação de contas sujeita o município à sanção de suspensão pela União de quaisquer transferências voluntárias ao ente da
federação inadimplente. Tal sanção não atinge, portanto, os recursos recebidos do FPM. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/3067

Questão 124: NUCEPE UESPI - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2007
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei 101/2000 determina que deve ser registrado, entre outros, o seguinte aspecto contábil: 

 a) Despesas e compromissos em regime de competência
 b) Registro próprio da disponibilidade de caixa
 c) Receitas e Despesas previdenciárias em registros específicos
 d) Destaque de origens e aplicações de recursos
 e) Balanço Financeiro

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/46085

Questão 125: IAUPE - Ana Org (EMPREL)/EMPREL/Finanças e Contabilidade/2007
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
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A lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Artigo 50, define novas regras para a escrituração de contas públicas. Identifique abaixo qual das alternativas NÃO está de
acordo com essas novas regras.

 a)  As receitas e as despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.
 b)  A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.
 c)  No caso das demonstrações conjuntas, incluir-se-ão as operações intragovernamentais.
 d)  A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e

escriturados de forma individualizada.
 e)  A despesa e a assunção de compromisso serão registradas, segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos

financeiros pelo regime de caixa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/851554

Questão 126: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Correição/2006
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)

A respeito das regras para a escrituração e consolidação das contas públicas estabelecidas pela Lei Complementar n. 101/2000 - LRF é correto afirmar, exceto que 

 a) as disponibilidades de caixa devem ser escrituradas de tal forma que os recursos vinculados a fundo, órgão ou despesa obrigatória fiquem identificados e
escriturados de forma individualizada.

 b) o fluxo financeiro deverá ser registrado pelo regime de competência.
 c) as demonstrações contábeis do setor público alcançam inclusive as empresas dependentes.
 d) a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.
 e) nas demonstrações conjuntas as operações intragovernamentais devem ser excluídas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/21161

Questão 127: FAURGS - AFRE (SEFAZ RS)/SEFAZ RS/2006
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Face ao exposto na Lei nº 101/2000, assinale a afirmação correta quanto à escrituração e consolidação das contas. 

 a) A administração pública não precisa manter sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
uma vez que estas informações são necessárias somente para empresas privadas. 

 b) Os Estados encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União até 31 de dezembro, sendo que o descumprimento do prazo previsto impedirá que o ente da
Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito. 

 c) 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. 

 d) A demonstração das variações patrimoniais dará destaque somente ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos, bem como a despesa e a
assunção de compromisso registradas pelo regime de competência. 

 e) A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, apurandose, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros
pelo regime de competência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/47148

Questão 128: FCC - ACP (TCE-PB)/TCE-PB/Informática - Computação/2006
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Até o dia 30 de junho, a consolidação, nacional e por esfera do governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior caberá ao

 a)  Congresso Nacional.
 b)  Supremo Tribunal Federal.
 c)  Senado Federal.
 d)  Tribunal de Contas.
 e)  Poder Executivo da União.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/587230

Questão 129: CEBRASPE (CESPE) - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Contador/2006
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Acerca do plano de contas aplicável no âmbito do DF, julgue o item seguinte.
 
Se o DF não encaminhar suas contas ao Poder Executivo da União até o prazo fixado para os municípios, para fins de consolidação, haverá retenção do Fundo de
Participação dos Estados e do DF até o cumprimento da exigência.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/632227

Questão 130: ESAF - AFC (STN)/STN/Contábil-Financeira/2005
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei Complementar n° 101/2000 − LRF, entre outras disposições, define normas de escrituração e consolidação das contas. Assinale a opção falsa em relação a essas
disposições. 
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 a) Cabe ao órgão central de contabilidade da União, a edição de normas gerais de consolidação das contas públicas, enquanto não for implantado o Conselho de
Gestão Fiscal.

 b) Os fluxos financeiros devem ser apurados pelo regime de caixa.
 c) O sistema de custo da administração pública exclui a gestão orçamentária.
 d) As despesas e receitas previdenciárias devem constar de demonstrativo específico.
 e) Cabe ao Poder Executivo da União a consolidação das contas nacionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/56276

Questão 131: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A Lei Complementar n.o 101/2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A respeito dessas normas, julgue o item que
se seguem.
 
O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao
exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1303457

Questão 132: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Consoante a Lei Complementar n.o 101/2000, julgue o item seguinte, acerca da escrituração das contas públicas.
 
A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de
forma individualizada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1303458

Questão 133: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Consoante a Lei Complementar n.o 101/2000, julgue o item seguinte, acerca da escrituração das contas públicas.
 
A despesa e a assunção de compromissos serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo
regime de competência.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1303459

Questão 134: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Consoante a Lei Complementar n.o 101/2000, julgue o item seguinte, acerca da escrituração das contas públicas.
 
As demonstrações contábeis compreenderão, isoladas e conjuntamente, as transações e as operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica ou fundacional, excluída a empresa estatal dependente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1303460

Questão 135: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Consoante a Lei Complementar n.o 101/2000, julgue o item seguinte, acerca da escrituração das contas públicas.
 
As receitas e as despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1303461

Questão 136: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Consoante a Lei Complementar n.o 101/2000, julgue o item seguinte, acerca da escrituração das contas públicas.
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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.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1303462

Questão 137: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Consoante a Lei Complementar n.o 101/2000, julgue o item seguinte, acerca da escrituração das contas públicas.
 
A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1303463

Questão 138: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
Consoante a Lei Complementar n.o 101/2000, julgue o item seguinte, acerca da escrituração das contas públicas.
 
No caso das demonstrações conjuntas, serão excluidas as operações intragovernamentais.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1303464

Questão 139: CEBRASPE (CESPE) - ATCInt (MEC)/MEC/Financeira, Orçamentária e Licitação/2003
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A administração financeira e orçamentária brasileira é regida por uma série de normas legais e infralegais, embasadas na própria Constituição da República, que criam
institutos e estabelecem conceitos e procedimentos. Em 4/5/2000 foi promulgada a Lei Complementar n.o 101, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que
introduziu uma nova série de regras e conceitos, referentes às etapas do processo orçamentário brasileiro, em todos os níveis da Federação. Acerca do tema, julgue o
item a seguir.
 
A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo
regime de competência.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1308695

Questão 140: CEBRASPE (CESPE) - ATCInt (MEC)/MEC/Financeira, Orçamentária e Licitação/2003
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)
A administração financeira e orçamentária brasileira é regida por uma série de normas legais e infralegais, embasadas na própria Constituição da República, que criam
institutos e estabelecem conceitos e procedimentos. Em 4/5/2000 foi promulgada a Lei Complementar n.o 101, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que
introduziu uma nova série de regras e conceitos, referentes às etapas do processo orçamentário brasileiro, em todos os níveis da Federação. Acerca do tema, julgue o
item a seguir.
 
As 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 e a detalhar, pelo menos, a natureza e o tipo de credor.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1308698

Questão 141: ESAF - AFC (CGU)/CGU/2001
Assunto: Escrituração e consolidação (arts. 50 e 51)

Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a escrituração e consolidação das contas, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, observará o
seguinte: 

 a) A disponibilidade orçamentária constará de registro próprio, de modo que as dotações vinculadas a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificadas e
escrituradas de forma individualizada.

 b) A despesa e a assunção de compromissos, bem como, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros, serão registrados segundo o regime de
competência.

 c) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.
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 d) As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em conjunto com os demonstrativos financeiros e orçamentários do orçamento fiscal.
 e) Apenas as operações de crédito e as inscrições em Restos a Pagar 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/12535



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658379/imprimir 31/31

Gabarito
1) D  2) B  3) E  4) C  5) E  6) C  7) B
8) C  9) D  10) B  11) C  12) Certo  13) Certo  14) E
15) E  16) D  17) Certo  18) B  19) B  20) D  21) D
22) A  23) D  24) E  25) D  26) B  27) B  28) C
29) Errado  30) D  31) C  32) A  33) C  34) B  35) B
36) A  37) C  38) D  39) A  40) Anulada  41) Errado  42) Certo
43) Certo  44) D  45) E  46) A  47) A  48) B  49) B
50) D  51) C  52) B  53) D  54) D  55) D  56) D
57) D  58) C  59) B  60) D  61) E  62) B  63) Errado
64) B  65) D  66) B  67) Certo  68) Errado  69) Certo  70) C
71) A  72) E  73) C  74) A  75) A  76) Certo  77) B
78) C  79) D  80) Anulada  81) D  82) B  83) C  84) A
85) D  86) Errado  87) Certo  88) A  89) C  90) Certo  91) Certo
92) D  93) D  94) C  95) Anulada  96) C  97) C  98) A
99) C  100) B  101) A  102) Errado  103) E  104) E  105) Certo
106) D  107) B  108) Errado  109) C  110) E  111) B  112) B
113) Certo  114) Errado  115) Certo  116) Certo  117) Certo  118) Certo  119) E
120) D  121) B  122) D  123) Errado  124) B  125) C  126) B
127) C  128) E  129) Errado  130) C  131) Certo  132) Certo  133) Errado
134) Errado  135) Certo  136) Certo  137) Certo  138) Certo  139) Errado  140) Certo
141) C


