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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KU3x )

AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública

Questão 1: FCC - Adv Leg (ALAP)/ALAP/Atividade de Serviços Jurídicos/Procurador/2020
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema
de controle interno de cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento das normas da referida Lei Complementar, com ênfase no que se refere

 a)  à observância do limite de admissão de servidores para ocupar cargos de provimento efetivo, o qual deve obedecer a proporção de um funcionário ativo para
cada três funcionários aposentados, relativamente a cada esfera de Poder e a cada pessoa jurídica de direito público.

 b)  ao cumprimento do limite de gastos com pessoal inativo dos poderes executivo, legislativo e judiciário municipais, quando houver, custeados por recursos de
contribuições dos segurados.

 c)  à observância dos limites mínimo e máximo de destinação dos royalties do petróleo para educação pré-universitária e para a saúde.
 d)  ao cumprimento do limite de admissão de servidores para ocupar cargos de provimento efetivo, o qual deve obedecer a proporção de um funcionário ativo para

cada cinco funcionários aposentados ou pensionistas, relativamente a cada esfera de Poder e a cada pessoa jurídica de direito público.
 e)  à destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as restrições da própria Lei Complementar nº 101/2000.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1234904

Questão 2: IDIB - Mb CI (CM Gravatá)/CM Gravatá/2020
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Analise os itens abaixo com base nas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000):

I. Os Tribunais de Contas funcionarão em regime permanente, não podendo entrar em recesso.

II. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.

III. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das
receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das
receitas tributárias e de contribuições.

Assinale 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1379029

Questão 3: VUNESP - Cont (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O julgamento, no âmbito do Estado e dos Municípios, das contas dos gestores e demais responsáveis por bens e valores públicos da administração direta e autarquias,
empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte danos ao erário será 

 a)  do Departamento de Controles Internos do Estado de São Paulo. 
 b)  da Secretaria da Fazenda Estadual de São Paulo. 
 c)  do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 d)  da Controladoria Geral do Estado de São Paulo. 
 e)  do Poder Judiciário do Estado de São Paulo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817690

Questão 4: INAZ do Pará - Cont (CORE PE)/CORE PE/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
No que concerne a Prestação e julgamento das contas governamentais, qual das alternativas abaixo está correta?

 a)  Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo é competência do Tribunal
de Contas da União com auxílio do Controle Interno.

 b)  As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do
Chefe do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas.

 c)  Será apreciado pelo TCU – Tribunal de Contas da União - as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser
elaborado em noventa dias a contar de seu recebimento.

 d)  As contas do Governo do Território serão submetidas ao Senado Federal, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União.
 e)  O Dever dos Tribunais de Contas Estaduais de analisar a prestação de contas dos agentes do governo abrange apenas os planos de gestão financeira e os atos do

governo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/821019
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Questão 5: VUNESP - CI (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Segundo legislação pertinente, o Poder Legislativo e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão diretamente o cumprimento das
normas impostas pela Lei Complementar no 101/00, com ênfase no que se refere a atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; limites e
condições à realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, entre
outras. Nesse caso, é correto afirmar que o Poder Legislativo poderá contar com o auxílio 

 a)  das procuradorias gerais. 
 b)  das auditorias internas em todas as esferas. 
 c)  das auditorias interdependentes contratadas por meio de licitação. 
 d)  dos tribunais de contas. 
 e)  das controladorias gerais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/825934

Questão 6: COPERVE-UFSC - Aud (UFSC)/UFSC/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Identifique os itens que completam corretamente a frase abaixo e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos quando constatarem:

I.  ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo
de Metas Fiscais.

II.  que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite.

III.  fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

IV.  que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos
limites.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958858

Questão 7: IBFC - Cont (SESACRE)/SESACRE/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/00, o Poder Legislativo, diretamente, ou com o auxílio dos Tribunais de Contas do sistema de controle interno de
cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar. Em relação à fiscalização da gestão fiscal, assinale a alternativa
incorreta. 

 a)  Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar 
 b)  Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar 
 c)  Atingimento das metas estabelecidas no plano plurianual 
 d)  Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/976408

Questão 8: Unifil - Cont (Mandaguaçu)/Pref Mandaguaçu/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Ainda com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, é incorreto afirmar que

 a) se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três
subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

 b) os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos.
 c) é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.
 d) as contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo não incluirão as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério

Público.
 e) a Lei Estadual ou Municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito

e concessão de garantias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001003

Questão 9: FURB - Red Apr (Blumenau)/Pref Blumenau/Advogado Procurador/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Referente à fiscalização do cumprimento das normas de responsabilidade fiscal dos Municípios, assinale a alternativa correta: 

 a)  Essa fiscalização é exercida apenas pelo Poder Legislativo municipal e pelo Ministério Público. 
 b)  Os Tribunais de Contas somente poderão fiscalizar o atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, devendo alertar o Prefeito municipal

quando o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite. 
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 c)  A fiscalização sobre a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais, é de atribuição exclusiva do Poder
Legislativo municipal. 

 d)  Essa fiscalização é exercida de forma exclusiva pelo Poder Legislativo municipal, diretamente. 
 e)  Essa fiscalização é exercida pelo Poder Legislativo municipal, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e também pelo sistema de controle interno de

cada Poder e do Ministério Público
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1007345

Questão 10: FAFIPA - Cont Jr (FC Foz)/FC Foz do Iguaçu/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece limites para os entes Federativos realizarem gastos com pessoal, prevendo ainda a
possibilidade de aplicação de severas sanções em caso do descumprimento deste limite. Neste sentido, em relação à fiscalização da gestão fiscal, caso seja constatado
pelo órgão fiscalizador que a despesa com pessoal de determinado ente público atinja o percentual de 92% do limite previsto:

 a)  O Ministério Público deverá julgar as contas deste ente público como irregulares.
 b)  O Tribunal de Contas deverá julgar as contas deste ente público como irregulares.
 c)  O Tribunal de Contas deverá alertar o ente público que a despesa com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite.
 d)  O Ministério Público deverá abrir o procedimento de Tomada de Contas Especial para verificação acerca dos motivos que levaram a despesa com pessoal a este

patamar.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058831

Questão 11: CPCON UEPB - TCont (Pref Sumé)/Pref Sumé/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a prestação de contas evidenciará: 

 a)  O desempenho da arrecadação em relação à previsão, as receitas, por categoria econômica e fonte, despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da
despesa, despesa total com pessoal, distinguindo-a com inativos e pensionistas. 

 b)  As receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada
no exercício, a previsão a realizar, e as despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício,
despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício. 

 c)  A apuração da receita corrente líquida, receitas e despesas previdenciárias, resultados nominal e primário, despesas com juros, Restos a Pagar, detalhando por
Poder e órgão. 

 d)  Despesa total com pessoal, distinguindo-a com inativos e pensionistas, dívidas consolidada e mobiliária, concessão de garantias, operações de crédito, inclusive
por antecipação de receita. 

 e)  O desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as
ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1087164

Questão 12: COCP IFMT - Cont (IF MT)/IF MT/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a Prestação de Contas, aponta que:

 a)  Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 90 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas
constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.

 b)  A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das
receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas
tributárias e de contribuições.

 c)  Os Tribunais de Contas podem entrar em recesso mesmo se existirem contas de Poder ou órgão pendentes de parecer prévio.
 d)  A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das

receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, excetuando as demais medidas para incremento das
receitas tributárias e de contribuições.

 e)  Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 120 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas
constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1089823

Questão 13: VUNESP - Cont Leg (CM Mauá)/CM Mauá/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
 Assinale a alternativa correta, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.

 a)  As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão as contas dos presidentes dos Poderes Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério 
 Público, as quais receberão parecer prévio da Controladoria Geral da União.

 b)  A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação ao da previsão, considerando o custo de oportunidade do serviço público prestado
com os mesmos recursos.

 c)  O resultado da apreciação das contas será feita em sigilo, respeitando a ampla defesa dos chefes dos Poderes e do Ministério Público.
 d)  Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta dias do seu recebimento se outro prazo não estiver estabelecido

nas constituições estatuais ou nas leis orgânicas.
 e)  As Controladorias Gerais da União e dos Estados enviarão ao Tribunais de Contas da União e dos  Estados um arrazoado de motivos justificando a  necessidade

de aprovação das contas.
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1130572
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Questão 14: MetroCapital - PJur (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
À luz da Lei Complementar nº 101/2000, o Tribunal de Contas do Estado alertará a Câmara Municipal e o Ministério Público quando constatar a seguinte situação em
relação a Prefeitura, exceto: 

 a)  ao final do bimestre, a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais. 

 b)  que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 80% (oitenta por cento) do limite.
 c)  que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos

respectivos limites. 
 d)  que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. 
 e)  fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148589

Questão 15: OBJETIVA CONCURSOS - Ana (CM Chapecó)/CM Chapecó/Contábil e Financeiro/2019
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com CRUZ, o poder legislativo, diretamente ou com auxílio do Tribunal de Contas, e o sistema de controle interno e do Ministério Público fiscalizarão o
cumprimento das normas da Gestão Fiscal, no que se refere ao:
 

I. Atingimento de metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
 
II. Balanço orçamentário que especificará as receitas por fontes.
 
III. Demonstrativo da execução das receitas.

 
Está(ão) CORRETO(S):

 a)  Somente o item I.
 b)  Somente o item II.
 c)  Somente os itens I e III.
 d)  Somente os itens II e III.
 e)  Nenhum dos itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1184392

Questão 16: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2018
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O Tribunal de Contas poderá auxiliar o Poder Legislativo no que concerne à fiscalização da gestão fiscal. São pontos abarcados na lei de responsabilidade fiscal como
prioritários ou merecedores de ênfase, EXCETO:

 a)  Atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
 b)  Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.
 c)  Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.
 d)  Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite.
 e)  Análise qualitativa dos gastos públicos, com a finalidade de alcançar a economicidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578044

Questão 17: PR4 (UFRJ) - Tec (UFRJ)/UFRJ/Contabilidade/Geral/2018
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Além do limite máximo para a despesa total com pessoal dos poderes e órgãos da administração pública, a LRF estabeleceu limites intermediários como forma de
prevenir que o limite máximo seja ultrapassado.
 
Assinale a alternativa que apresenta uma das consequências do atingimento de 90% do limite máximo da despesa total com pessoal. 

 a) Emissão de alerta por parte dos Tribunais de Contas. 
 b) Vedação de criação de função pública. 
 c) Proibição de alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
 d) Impossibilidade de contratação de hora extra. 
 e) Provimento de cargo público em caráter emergencial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/605084

Questão 18: Instituto AOCP - Per (ITEP RN)/ITEP RN/Criminal/Ciências Contábeis e Ciências Econômicas/2018
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, no que se refere à
“Fiscalização da Gestão Fiscal”, fiscalizarão o cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, com ênfase no que se refere 

 a)  a condições sem limites para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar. 
 b)  à destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, sem levar em conta as restrições constitucionais e as dessa Lei Complementar. 
 c)  à liberação do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 
 d)  ao atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. 
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 e)  a provocar aumento da despesa com pessoal, não atendendo o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/607729

Questão 19: FUNDATEC - Ana Leg (ALERS)/ALERS/Arquiteto/2018
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O controle dos gastos públicos é orientado por uma série de princípios.
 
Em relação a estes princípios e às suas descrições, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1.  Princípio da Universalidade.

2.  Princípio da Imparcialidade.

3.  Princípio da Independência.

4.  Princípio da Totalidade.

Coluna 2

(   )  O dinheiro, os bens e os valores componentes do patrimônio público estão submetidos ao controle.

(   )  Todos os gestores públicos estão submetidos ao controle.

(   )  O controle não deve estar vinculado a agentes políticos ou servidores públicos, independentemente da sua posição hierárquica na Administração Pública.

(   )  As ações de controle devem ser implementadas sem a intromissão de questões políticas no desenvolvimento das atividades.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 a)  1 – 4 – 2 – 3. 
 b)  4 – 1 – 3 – 2. 
 c)  1 – 3 – 2 – 4.
 d)  4 – 2 – 3 – 1. 
 e)  1 – 4 – 3 – 2.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623028

Questão 20: FCC - Ana Prev (SEGEP MA)/SEGEP MA/Financeira e Contábil/2018
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Atenção: Para responder à questão, considere as informações abaixo.

As seguintes informações sobre as receitas orçamentárias de um determinado estado referentes ao exercício financeiro de 2017 foram extraídas do seu sistema de
contabilidade:
 

Receitas Orçamentárias Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Arrecadadas

Alienação de Bens Móveis 900.000,00 890.000,00 800.000,00

Amortização de Empréstimos 2.000.000,00 1.760.000,00 1.700.000,00

Contribuições de Melhoria 650.000,00 600.000,00 600.000,00

Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 840.000,00 840.000,00 800.000,00

Contribuições Sociais 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Impostos 25.500.000,00 24.500.000,00 20.000.000,00

Operações de Crédito − Mercado Externo 1.000.000,00 990.000,00 900.000,00

Transferências de Convênios − Receitas Correntes 8.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

Transferências de Convênios − Receitas de Capital 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
 

Informações adicionais referentes ao exercício financeiro de 2017:

− Parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional: R$ 6.500.000,00. 
− Contribuição dos servidores estaduais para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social: R$ 400.000,00. 
− Não houve receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do artigo 201 da Constituição Federal de 1988. 
− Não houve valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87/1996 e do fundo previsto pelo artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Com base nessas informações tomadas em conjunto e de acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo Estadual deveria ter sido
alertado pelo Tribunal de Contas se a Despesa Total com Pessoal do referido poder, no exercício financeiro de 2017, tivesse ultrapassado o limite, em reais, de 

 a)  30.000.000,00. 
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 b)  23.100.000,00. 
 c)  11.319.000,00. 
 d)  10.187.100,00. 
 e)  14.700.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656202

Questão 21: CEV UECE - ACI (Pref Sobral)/Pref Sobral/Auditoria Governamental/2018
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Por expressa determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará alertará as Prefeituras e Câmaras Municipais quando constatar
que

 a)  o montante da despesa total com pessoal ultrapassou o limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) e 6% (seis por cento), respectivamente.
 b)  o resultado da execução orçamentária do exercício pode estar comprometido em razão dos indícios de irregularidades já constatados.
 c)  os montantes das dívidas, operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima dos limites legais.
 d)  os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/673589

Questão 22: VUNESP - Ag Con (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal tem o dever legal de fiscalizar o cumprimento das normas veiculadas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/2000), especialmente quanto

 a)  ao atingimento das metas estabelecidas no plano plurianual, na lei orçamentária anual e no decreto legislativo de execução orçamentária.
 b)  aos limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.
 c)  às medidas adotadas para o retorno da despesa com pessoal ao limite prudencial dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público.
 d)  às providências adotadas pelos Poderes Judiciário e Legislativo para recondução dos montantes da dívida consolidada e mobiliária ao limite fixado a cada

semestre pelo Poder Executivo Municipal.
 e)  à destinação dos recursos obtidos pelos Poderes Judiciário e Legislativo com a alienação de seus respectivos ativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/714334

Questão 23: FCC - Ana Min (MPE PE)/MPE PE/Auditoria/2018
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
É uma atribuição dada aos Tribunais de Contas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000)

 a)  elaborar o Relatório de Gestão Fiscal dos entes municipais.
 b)  autorizar as operações de crédito externo dos entes municipais.
 c)  alertar o Poder Executivo municipal quando o montante de sua despesa total com pessoal ultrapassar 90% do limite.
 d)  publicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária dos entes municipais.
 e)  autorizar a concessão de garantia por entidades da administração indireta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/733054

Questão 24: VUNESP - Cont Es (CM Olímpia)/CM Olímpia/2018
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Considerando a LC nº 101/00, assinale a alternativa correta. 

 a)  A empresa controlada incluirá em seus balanços mensais nota explicativa, informando aquisição de bens e serviços do controlador, com respectivos preços e
condições, comparando-os com os praticados no mercado. 

 b)  A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial,
orçamentária e financeira, sem prejuízo da matéria disposta na Constituição Federal. 

 c)  São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os pareceres dos
auditores independentes sobre a execução orçamentária. 

 d)  É válido e de pleno direito o ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento ao disposto na Constituição Federal, mesmo sem o prévio
depósito judicial do valor da indenização, por ocasião de motivo fortuito. 

 e)  As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelecido na Constituição Federal, no Tesouro Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/783167

Questão 25: FUNCERN - Adm (CP Trairí)/CP Trairí/2018
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Aprovada em 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) tem obrigado estados, municípios e federação a seguir normas para o uso das finanças públicas.
Sobre o Art. 59 dessa lei, é correto afirmar que a ênfase dada pelo Poder Legislativo e os demais órgãos de fiscalização se refere:

 a)  Ao cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.
 b)  Ao atingimento das metas pré-estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
 c)  Aos limites e condições para operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.
 d)  Às medidas adotadas para a despesa total com pessoal ao respectivo limite.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/866040

Questão 26: INSTITUTO MAIS - Comp (CM Sumaré)/CM Sumaré/2018
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Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
As prestações de contas preparadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário
e do chefe do Ministério Público, referidos em lei complementar, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do(a) respectivo(a)

 a) Judiciário.
 b) Legislativo.
 c) Controladoria.
 d) Tribunal de Contas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1194484

Questão 27: VUNESP - Adv (CM Barretos)/CM Barretos/2017
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Assinale a alternativa que se apresenta de acordo com a lei que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências.

 a)  O Poder Executivo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão o
cumprimento das normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal.

 b)  Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas
constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.

 c)  Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes e o Ministério Público Federal quando constatarem que os gastos com os inativos e pensionistas dos órgãos da
Administração Pública Municipal se encontrem abaixo do limite definido em lei.

 d)  Os Estados encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União relativas ao exercício anterior até trinta e um de março do ano corrente.
 e)  Os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, relativas ao exercício anterior, até

trinta e um de maio do ano corrente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/602650

Questão 28: FCM - CEFETMINAS - Of Adm (Tabuleiro)/Pref Tabuleiro/I/2017
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), os sistemas de controle público interno e externo, além do Ministério Público, devem
fiscalizar o cumprimento dos dispositivos contidos na referida lei. Nesse sentido, dentre outras coisas, essa fiscalização deve dar ênfase ao cumprimento

 a)  dos limites máximos de gasto com a saúde e a educação.
 b)  dos limites máximos de gastos com a previdência social.
 c)  das condições necessárias para a liquidação da dívida pública e dos restos a pagar.
 d)  das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao cumprimento dos limites máximos de gasto com pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864809

Questão 29: FUNDEP - Tec Cont (CRM MG)/CRM MG/2017
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelece, em seu Artigo 59, os aspectos referentes à fiscalização do cumprimento das normas dessa Lei
Complementar.
 
Em relação a essa fiscalização da gestão fiscal, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  Os Tribunais de Contas auxiliarão direta ou indiretamente a fiscalização do cumprimento das normas da Lei Nº 101/2000.
 b)  A destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos deverá ser levada em conta no processo de fiscalização do cumprimento da referida Lei.
 c)  O Poder Judiciário fiscalizará o cumprimento das normas da Lei Nº 101/2000.
 d)  A fiscalização da gestão fiscal dará ênfase, entre outros assuntos, aos limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/881963

Questão 30: COPEVE (UFAL) - Proc (Pref Roteiro)/Pref Roteiro/2017
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Para o controle da atividade financeira do Estado, os Tribunais de Contas devem alertar a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, se houver, quando
constatarem

 a)  que os gastos com inativos e pensionistas se encontram abaixo do limite definido em lei.
 b)  que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 70% do limite estabelecido em lei.
 c)  fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.
 d)  que, ao final de um trimestre, a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas nas Metas

Fiscais.
 e)  que os montantes das operações de crédito, do refinanciamento da dívida imobiliária e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos seus

respectivos limites.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1168114

Questão 31: COPEVE (UFAL) - Proc Mun (BS Miguel)/Pref B São Miguel/2017
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Para o controle da atividade financeira do Estado, os Tribunais de Contas devem alertar a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, se houver, quando
constatarem
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 a)  que os gastos com inativos e pensionistas se encontram abaixo do limite definido em lei.
 b)  que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 70% do limite estabelecido em lei.
 c)  fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.
 d)  que, ao final de um trimestre, a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas nas Metas

Fiscais.
 e)  que os montantes das operações de crédito, do refinanciamento da dívida imobiliária e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos seus

respectivos limites.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1221488

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-PR)/TCE-PR/2016
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Assinale a opção correta a respeito de transparência, controle e fiscalização de acordo com a LRF. 

 a) O relatório de gestão fiscal do Poder Legislativo deve conter um comparativo da dívida consolidada e mobiliária com os limites previstos na LRF. 
 b) Sempre que verificar que as despesas de pessoal de Poder Executivo estadual atingiram o limite prudencial — 95% do limite máximo das despesas com pessoal

—, o TCE deverá emitir alerta sobre esse fato, na forma da LRF. 
 c) As contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo serão objeto de parecer prévio do respectivo tribunal de contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se

outro lapso não estiver previsto no regimento interno desse tribunal. 
 d) O fato de o município não atender o prazo para a publicação do relatório de gestão fiscal lhe gera a mesma espécie de sanção prevista na LRF para a conduta de

não encaminhar tempestivamente suas contas ao Poder Executivo da União. 
 e) O relatório de gestão fiscal, que deverá ser publicado em até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público,

inclusive por meio eletrônico, engloba o relatório resumido de execução orçamentária.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/325977

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Informática/2016
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Com relação aos conceitos e aplicações dos controles em geral no âmbito da administração pública, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que as siglas CF,
CE/SC, TCU e TCE/SC, sempre que empregadas, se referem, respectivamente, a Constituição Federal de 1988, Constituição do Estado de Santa Catarina, Tribunal de
Contas da União e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
 
Ao TCE/SC, como órgão auxiliar de controle da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, incumbe apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador, as quais
incluem as dos demais poderes, além das do Ministério Público e da Defensoria Pública, mas não as contas do próprio TCE/SC, que devem ser encaminhadas diretamente
à Assembleia Legislativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/359068

Questão 34: CONSULPLAN - Cont (Venda NI)/Pref VN Imigrante/2016
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
No controle externo exercido pelo Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, é verificado o cumprimento de normas da LRF. Esse controle deve ter ênfase nos
seguintes pontos, EXCETO: 

 a)  Atingimento de metas previstas na LDO. 
 b)  Aumento de despesas de caráter continuado. 
 c)  Destinação de recursos obtidos com alienação de ativos. 
 d)  Limites e condições para operações de crédito e inscrição de restos a pagar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/409226

Questão 35: IBFC - AnaAdm (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/Administração/2016
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A constituição da República, ao regulamentar o controle dos gastos públicos, estabeleceu dois tipos de controle: o externo e o interno. Por controle externo entende-se
aquele exercido pelos itens relacionados abaixo, exceto o que está na alternativa:

 a)  Poder legislativo
 b)  Tribunal de Contas da União
 c)  Tribunal de Contas do Estado
 d)  Tribunal de Contas do Município
 e)  Poder judiciário

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/420808

Questão 36: IDECAN - ACI (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Legislativo e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público têm poderes para
fiscalizar o cumprimento da referida Lei de Responsabilidade Fiscal, com ênfase nos seguintes aspectos, EXCETO: 

 a)  Estabelecimento de metas na Lei Orçamentária Anual. 
 b)  Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite legalmente estabelecido. 
 c)  Cumprimento dos limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar. 
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 d)  Providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/428020

Questão 37: VUNESP - Proc Jur (M Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2016
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A fiscalização da gestão fiscal cabe diretamente

 a)  ao Ministério Público. 
 b)  ao Poder Legislativo. 
 c)  ao Poder Judiciário. 
 d)  ao Procurador Geral da República. 
 e)  a qualquer cidadão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/428522

Questão 38: Machado de Assis - Tec (CM Estreito)/CM Estreito/Legislativo/2016
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Segundo a lei de responsabilidade fiscal, o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
 

I. Atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
 
II. Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.
 
III. Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.
 
IV. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar.

 
A quantidade de assertivas corretas é:

 a)  1
 b)  4
 c)  2
 d)  3

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/716576

Questão 39: ITAME - CI (CM Bonópolis)/CM Bonópolis/2016
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Conforme a lei 101/00 a fiscalização da gestão fiscal e o cumprimento das normas desta Lei Complementar serão realizadas:

 a)  pelos poderes executivo e legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, e o sistema de controle interno de cada poder e do ministério público.
 b)  pelo poder legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, e o sistema de controle interno de cada poder e do ministério público.
 c)  pelo poder judiciário, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, e o sistema de controle interno de cada poder e do ministério público e policia federal.
 d)  pelo tribunal de conta da união, juntamente com o poder judiciário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/829558

Questão 40: FCM - CEFETMINAS - Cont (Barbacena)/Pref Barcarena/2016
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal introduziu regras básicas que visam ao equilíbrio fiscal e à transparência na gestão pública. Por sua vez, os órgãos de controle Tribunais
de Contas, Sistema de Controle Internos de cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei, dando ênfase 

 a)  no cumprimento dos limites de gastos com pessoal e quando, por ventura ultrapassados, nas medidas adotadas para o retorno aos respectivos limites. 
 b)  no limite de gastos com pessoal ativo e inativo que não poderá ultrapassar 90% do total da receita líquida corrente, conforme as diretrizes orçamentárias. 
 c)  no atingimento das metas orçamentárias e nos limites e nas condições para utilização de operações de créditos e inscrições em Restos a pagar. 
 d)  na destinação e nos recursos obtidos com a alienação de ativos e no cumprimento dos gastos totais dos legislativos municipais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/867820

Questão 41: FAFIPA - AIM I (Pref Toledo)/Pref Toledo/2016
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), quando o Poder Executivo ultrapassa 90% do limite estabelecido para a despesa total
com pessoal, ele deve ser alertado pelo: 

 a)  Tribunal de Contas. 
 b)  Departamento Contábil. 
 c)  Ministério Público. 
 d)  Poder Judiciário. 
 e)  Poder Legislativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/924018

Questão 42: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Administrativa/2015
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Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Considerando-se que, para efeito de apuração da Despesa Líquida com Pessoal − DLP referente ao 2º quadrimestre de 2014 do Poder Judiciário federal, o total da receita
corrente líquida da União era de R$ 8.550.000.000,00. Na verificação do cumprimento do limite legal da despesa líquida de pessoal, nos termos da Lei Complementar nº
101/2000, o valor correspondente ao “limite máximo” e de “alerta”, respectivamente, seria de 

 a) 513.000.000,00 e 461.700.000,00. 
 b) 213.750.000,00 e 203.062.500,00. 
 c) 513.000.000,00 e 487.350.000,00. 
 d) 213.750.000,00 e 192.375.000,00. 
 e) 513.000.000,00 e 436.050.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/261805

Questão 43: FCC - Aud (TCE-CE)/TCE-CE/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece limites para a realização de gastos com pessoal pelo Poder Público e cabe aos Tribunais de Contas a apuração desses
cálculos. Caso seja constatado que a despesa de determinado Poder tenha atingido o correspondente a 93% do limite a ele estabelecido, o Tribunal de Contas deverá 

 a) julgar as contas irregulares. 
 b) julgar as contas irregulares com ressalvas. 
 c) alertar o Poder de que foi ultrapassado o patamar de 90% do limite. 
 d) cientificar o Ministério Público Estadual. 
 e) abrir tomada de contas especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/279624

Questão 44: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Na apreciação do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao primeiro quadrimestre, verificou-se que o montante da despesa com pessoal do Governo do Estado atingiu 94%
do respectivo limite. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre tal ocorrência, o TCE-CE deverá 

 a) alertar o Governo do Estado. 
 b) determinar a suspensão de todos os concursos públicos em andamento. 
 c) comunicar o Ministério Público do Estado para as providências cabíveis. 
 d) julgar irregulares as contas do Governo do Estado. 
 e) determinar a abertura de tomada de contas especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/279860

Questão 45: FCC - ACE (TCE-CE)/TCE-CE/Controle Externo/Atividade Jurídica/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas, e o sistema interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscaliza o cumprimento das normas
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Um dos aspectos que deve ser enfatizado é o cumprimento das metas estabelecidas 

 a)  na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 b)  no Plano Plurianual. 
 c)  na Lei Orgânica Anual. 
 d)  no relatório de atividades do exercício. 
 e)  no anexo de riscos fiscais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/282738

Questão 46: FCC - ACE (TCE-CE)/TCE-CE/Administração/Ciências Contábeis/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Na fiscalização da gestão fiscal foi constatado que o montante da despesa total com pessoal do Poder Executivo de determinado Estado da federação ultrapassou 90% do
limite estabelecido na Lei Complementar nº 101/2000. Nestas condições, o Poder Executivo 

 a)  deverá informar ao Tribunal de Contas do Estado as medidas adotadas ou a adotar para reduzir o montante da despesa com pessoal. 
 b)  estará proibido de criar cargo, emprego ou função. 
 c)  será alertado pelo chefe da equipe de auditoria interna. 
 d)  estará proibido de receber transferências voluntárias. 
 e)  será alertado pelo Tribunal de Contas do Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/282993

Questão 47: FCC - ACI (CGM São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Considere os seguintes fatos ocorridos na Prefeitura Municipal de São Luís do Maranhão em 2014:

I. Foi verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal
estabelecidas no Anexo das Metas Fiscais.

II. Ao final de um quadrimestre, o percentual de gastos com pessoal sobre a receita corrente líquida atingiu o patamar de 50%.
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III. Foi celebrado contrato de terceirização de mão de obra que se refere à substituição de servidor.

Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, caberá alerta do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no caso 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283623

Questão 48: FCC - Aud (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece textualmente que o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno
de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase para determinados pontos expressamente previstos
nesse diploma legal.

No que diz respeito especificamente aos Tribunais de Contas, a referida Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que compete a esses Tribunais alertar os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como os demais órgãos referidos no seu art. 20, sempre que constatarem

I. que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 75% dos respectivos
limites.

II. que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite de 90%, definido na própria Lei Complementar nº 101/2000.

III. a existência de fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou irregularidades na gestão orçamentária, estas últimas apuradas em
processo judicial com trânsito em julgado.

IV. que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283856

Questão 49: FGV - AJ (TJ RO)/TJ RO/Contador/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O registro e controle de fatos para apuração de indicadores relativos à despesa com pessoal, operações de crédito e disponibilidade de caixa pelo sistema de
contabilidade aplicada ao setor público estão relacionados ao aspecto:

 a) de controle;
 b) financeiro;
 c) fiscal;
 d) orçamentário;
 e) patrimonial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/307530

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-RN)/TCE-RN/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Com base nas normas instituídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item subsequente.

O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas da União deve restringir-se às contas prestadas pelo presidente de República.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/312530

Questão 51: FCC - ADP (DPE SP)/DPE SP/Contador/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Com relação à fiscalização da gestão fiscal, no âmbito dos Estados, quando for constatado que o montante da despesa total com pessoal do Poder Executivo ultrapassou
90% do limite, segundo a Lei Complementar n.º 101/2000, o 

 a)  Controle Interno e o Tribunal de Contas determinarão ao Poder Executivo que observe os limites de gastos de pessoal. 
 b)  Tribunal de Contas alertará o Poder Executivo. 
 c)  Tribunal de Contas determinará ao Poder Executivo a redução imediata do montante das despesas de pessoal. 
 d)  Tribunal de Contas determinará ao Poder Executivo a eliminação do percentual excedente, nos dois quadrimestres seguintes. 



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658461/imprimir 12/29

 e)  Controle Interno alertará o Poder Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/329406

Questão 52: UFMT - CI (CM Cáceres)/CM Cáceres/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de Controle Interno de
cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento dessa lei, principalmente em relação 

 a) a limites e condições para realização de Operações de Crédito por Antecipação de Receitas e inscrição de Restos a Pagar. 
 b) às providências tomadas, conforme o disposto no artigo 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites. 
 c) aos prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70, em caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB), nacional ou regional, por período

igual ou superior a três trimestres. 
 d) a atingimento das diretrizes, dos objetivos e metas da Administração Pública, relativos aos programas de duração continuada, estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/359812

Questão 53: VUNESP - Fisc PEU (Pref SJC)/Pref SJC/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Segundo o que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) a respeito da prestação de contas, o parecer prévio conclusivo sobre as contas,
a ser emitido no prazo de sessenta dias do seu recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais, será emitido 

 a)  pelos Chefes dos respectivos Poderes. 
 b)  pelas assessorias jurídicas de cada órgão público. 
 c)  pelo Ministério Público Estadual de cada Estado ou pela Procuradoria da República, no caso das contas da União. 
 d)  pelas secretarias de finanças, em âmbito estadual ou municipal, ou pelo Ministério da Fazenda, em âmbito federal. 
 e)  pelos Tribunais de Contas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687364

Questão 54: ITAME - CI (CM Prof Jamil)/CM Professor Jamil/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A fiscalização da gestão fiscal sobre o cumprimento das normas da lei complementar 101/00, de acordo com o art. 59 será realizada pelo: 

 a)  Poder judiciário, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público. 
 b)  Poder judiciário, diretamente ou com o auxílio do senado federal e dos tribunais de contas e da policia federal, estadual e municipal. 
 c)  Poder executivo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público. 
 d)  Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/829411

Questão 55: CAIPIMES - Aux (Pref Sto André)/Pref Santo André/Contabilidade I/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas da L/C nº 101/00, com ênfase no que se refere a:
 

I- atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
 
II- limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.
 
III- medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23 da L/C nº 101/00.
 
IV- cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.

 
Estão corretas:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1235059

Questão 56: CAIPIMES - Tec (Pref Sto André)/Pref Santo André/Contabilidade/2015
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com a LRF (Lei da Responsabilidade Fiscal) o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada
Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas da Lei (LRF), com ênfase no que se refere a:
 

I- atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
 
II- limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.
 
III- cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.

 



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658461/imprimir 13/29

Com base nas informações acima, está correto afirmar que:

 a)  as afirmativas I, II e III estão incorretas.
 b)  apenas a afirmativa III está incorreta.
 c)  as afirmativas I, II e III estão corretas.
 d)  apenas a afirmativa III está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1240120

Questão 57: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Administrativa/2014
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Os Tribunais de Contas, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, fiscalizarão a gestão fiscal, com ênfase, no que se refere, entre outros, 

 a) os limites e condições para abertura de créditos especiais destinados as despesas de caráter emergenciais e as inscrições em restos a pagar. 
 b) o cumprimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 
 c) o atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias − LDO e as providências tomadas, para recondução dos montantes das dívidas

consolidada e mobiliária aos respectivos limites. 
 d) a aplicação de recursos vinculados e a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos. 
 e) o atingimento das metas de arrecadação estabelecidas na Lei Orçamentária Anual − LOA e as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao

respectivo limite.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/227873

Questão 58: CONSULPLAN - Cont (MAPA)/MAPA/2014
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Acerca do tema Fiscalização da Gestão Fiscal, o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 prevê que “O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de
Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar”. São matérias das quais a
Lei nº 101/2000 exige ênfase na fiscalização, EXCETO: 

 a)  Se as metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias foram atingidas. 
 b)  Medidas propostas para que a despesa de pessoal exceda o limite prudencial. 
 c)  O cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 
 d)  Os limites e condições para realizar operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/245490

Questão 59: FEPESE - ACP (MP TCE-SC)/TCE-SC/Direito/2014
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 a)  Nos Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes, os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as
contas no prazo de 180 dias. 

 b)  Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de noventa dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas
constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. 

 c)  A divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas, será restrita ao interessado e ao órgão do Ministério Público. 
 d)  A análise da prestação de contas de Poder ou órgão, pendentes de parecer prévio, ficará suspensa enquanto o Tribunal de Contas estiver em recesso e será

colocada na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. 
 e)  A prestação de contas será emitida pelos titulares dos Poderes e órgãos, assinada pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle

interno, e evidenciará o atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266468

Questão 60: FCC - Ag Leg (ALEPE)/ALEPE/2014
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei Complementar Federal no 101/00, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição Federal, que trata das “Finanças Públicas”.
 
Conforme previsto no § 1o, do art. 1o, da Lei Complementar no 101/00 “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária,
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.”
 
Nesse contexto, a fiscalização do cumprimento das normas previstas na referida lei complementar será feita pelo Poder 

 a)  Executivo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais Judiciais, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério da Fazenda. 
 b)  Judiciário, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais Judiciais, e o sistema de controle interno de cada Poder, do Ministério Público e do Ministério da Fazenda. 
 c)  Executivo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder, das Secretarias de Fazenda estaduais e do

Ministério da Fazenda. 
 d)  Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais Judiciais, e o sistema de controle interno de cada Estado e do Ministério Público 
 e)  Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/478415

Questão 61: CCV UFC - Cont (UFCA)/UFCA/2014
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
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De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o alerta a ser emitido pelos Tribunais de Contas de que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou
determinado limite se refere ao seguinte percentual: 

 a)  100%. 
 b)  85%. 
 c)  80%. 
 d)  95%. 
 e)  90%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/652021

Questão 62: FURB - PJ (CM Massaranduba)/CM Massaranduba/2014
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Referente à fiscalização do cumprimento das normas de responsabilidade fiscal dos Municípios, assinale a alternativa correta: 

 a)  Essa fiscalização é exercida de forma exclusiva pelo Poder Legislativo municipal, diretamente. 
 b)  Essa fiscalização é exercida apenas pelo Poder Legislativo municipal e pelo Ministério Público. 
 c)  Os Tribunais de Contas somente poderão fiscalizar o atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, devendo alertar o Prefeito municipal

quando o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite. 
 d)  A fiscalização sobre a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais, é de atribuição exclusiva do Poder

Legislativo municipal. 
 e)  Essa fiscalização é exercida pelo Poder Legislativo municipal, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e também pelo sistema de controle interno de

cada Poder e do Ministério Público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1007678

Questão 63: FCC - Aud (TCE-SP)/TCE-SP/2013
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal − LRF, dentro do mecanismo de fiscalização da gestão fiscal, o Tribunal de Contas de  determinado Estado observou que o
Poder Judiciário estadual está muito próximo do limite de despesa com pessoal. Neste caso, deve o Tribunal de Contas emitir alerta quando o montante da despesa com
pessoal ultrapassar 

 a) em 2% o limite estabelecido em lei. 
 b) em 5% o limite máximo estabelecido por lei.
 c) em 10% o limite máximo estabelecido por lei. 
 d) 75% do limite estabelecido por lei. 
 e) 90% do limite estabelecido por lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/105428

Questão 64: FCC - Aud (TCE-SP)/TCE-SP/2013
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que 

 a) as contas do Poder Judiciário serão apresentadas, no âmbito dos Estados, pelos Governadores, consolidando as dos demais tribunais. 
 b) os Tribunais de Contas entrarão em recesso independentemente da existência de contas de Poder pendentes de parecer prévio. 
 c) o prazo para os Tribunais de Contas emitirem parecer prévio conclusivo sobre as contas será de cento e vinte dias do recebimento, no  caso de Municípios que não

sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes. 
 d) o parecer sobre as contas do Tribunal de Contas da União será proferido no prazo de quinze dias do recebimento pela Comissão Mista  de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. 
 e) os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver  estabelecido nas

constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/105445

Questão 65: FGV - TecGes Admin (ALEMA)/ALEMA/Administrador/2013
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as afirmativas a seguir.
 

I. A LRF estimula a transparência, exigindo a divulgação, inclusive pela Internet dos relatórios de acompanhamento da gestão fiscal que permitem identificar
receitas e despesas.
 
II. A LRF estimula o controle das contas públicas, exigindo qualidade das informações e ações mais efetivas e contínuas dos Tribunais de Contas.
 
III. A LRF estimula a avaliação estabelecendo limites para renúncia de receita e para a geração de despesas, o que inclui a concessão de garantias.

 
Assinale: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/136766
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Questão 66: CEBRASPE (CESPE) - AA (TCE-ES)/TCE-ES/Ciências Contábeis/2013
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O Poder Legislativo e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público devem fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), com ênfase no que se refere à (ao) 

 a) alcance das metas estabelecidas na LDO, ao cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver, e aos limites e às condições para
realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar.

 b) estudo e pesquisa concernente ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal e às medidas adotadas para o retorno da despesa
total com pessoal ao respectivo limite. 

 c) destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, haja vista as restrições constitucionais e aquelas previstas na LRF, e ao estabelecimento de normas
necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais.

 d) medida de aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal e aos limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em
restos a pagar. 

 e) coordenação, consolidação, supervisão e elaboração da LDO e da proposta orçamentária da União, em articulação com a Secretaria de Planejamento e
Investimentos Estratégicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/143608

Questão 67: CETRO - AA (ANVISA)/ANVISA/Área 1/2013
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Sobre as Prestações de Contas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a alternativa incorreta. 

 a) As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativos e Judiciário e do
Chefe do Ministério Público, referidos no artigo 20 da LRF, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 

 b) As contas do Poder Judiciário serão apresentadas: no âmbito da União, pelos Presidentes do CNJ, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores,
consolidando as dos respectivos tribunais; nos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais tribunais. 

 c) Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas
constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Nos municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200.000 (duzentos mil) habitantes, o prazo será
de 180 (cento e oitenta) dias. 

 d) Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão referido no artigo 20 da LRF, pendentes de parecer prévio. 
 e) A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das

receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas
tributárias e de contribuições.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/157184

Questão 68: INCAB (ex-FUNCAB) - Ana (RBTRANS)/Pref RB/Administrativo/Contabilidade/2013
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A prestação de contas evidenciará: 

 a) as medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições e para cumprimento das ações previstas no programa de governo do mandato. 
 b) o desempenho da arrecadação em relação à previsão e as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação. 
 c) as ações de recuperação de créditos e as medidas para quitação de dívidas nas instâncias administrativa e judicial, e as alterações nos gastos com pessoal. 
 d) as medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições e para quitação de dívidas nas instâncias administrativa e judicial. 
 e) as medidas para incremento das receitas tributárias e para obtenção de recursos de instituições de fomento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/306000

Questão 69: FAFIPA - Cont (CIPS)/CIPS/2013
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com a Lei Complementar n° 101 de 4 de Maio de 2000, o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle
interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei:
 

I. Atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
 
II. Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
 
III. Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, previstos nesta lei.
 
IV. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;
 
V. Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.

 
Assinale a alternativa CORRETA.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/942407

Questão 70: FAUEL - Cont (CM Astorga)/CM Astorga/2013
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
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Como forma de evitar um desequilíbrio nas contas públicas, a Lei Federal nº 101/2000 determina que os Tribunais de Contas informem aos órgãos e Poderes quando os
montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e das concessões de garantias ultrapassarem um determinado percentual do limite legal.
Segundo a Lei Federal nº 101/2000, os Poderes e órgãos deverão ser comunicados sempre que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de
crédito e das concessões de garantias ultrapassarem:

 a)  75% do limite legal.
 b)  80% do limite legal.
 c)  90% do limite legal.
 d)  95% do limite legal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/954604

Questão 71: CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Técnica Administrativa/2012
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item a seguir. 

O TCU, atuando na fiscalização da gestão fiscal, deve acompanhar o cumprimento da proibição, imposta ao Tesouro Nacional, de adquirir títulos da dívida pública federal
existentes na carteira do Banco Central do Brasil.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/77313

Questão 72: FEMPERJ - ACE TCE RJ/TCE-RJ/Controle Externo/Controle Externo/2012
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei complementar nº 101/2000 enfatizou a necessidade do controle interno como suporte a uma boa gestão na administração pública. NÃO é exigido por esse
instrumento normativo o controle: 

 a) dos controles; 
 b) dos convênios; 
 c) das fontes vinculadas; 
 d) das despesas de pessoal; 
 e) da programação financeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/77550

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-ES)/TCE-ES/Auditoria Governamental/2012
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A respeito de receita pública, dívida ativa e da conta única do Tesouro, julgue o item seguinte.
 
A destinação de recursos obtidos com a receita de capital oriunda da alienação de ativos é um dos objetos de fiscalização dos tribunais de contas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/143898

Questão 74: FCC - AJ (TRE CE)/TRE CE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu três limites para os gastos com pessoal. Aquele constante do artigo inciso II, diz que o ente deve ser notificado quando o
montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite. Este é conhecido como limite 

 a)  legal. 
 b)  prudencial. 
 c)  objetivo. 
 d)  inconstitucional. 
 e)  de alerta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/377019

Questão 75: CS UFG - Adm (UFG)/UFG/2012
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com a Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, no âmbito do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios, os Tribunais de Contas têm por função o
controle externo da administração financeira, orçamentária e a gestão fiscal das contas públicas. No exercício de suas funções, os Tribunais de Contas são órgãos
auxiliares do 

 a)  Poder Judiciário. 
 b)  Poder Executivo. 
 c)  Ministério Público. 
 d)  Poder Legislativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/422702
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Questão 76: FCC - AJ (TJ RJ)/TJ RJ/Contador/2012
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que cabe ao Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas, e o sistema de controle interno de cada
Poder e do Ministério Público, fiscalizar o cumprimento das normas da referida Lei.
 
Sobre este assunto, considere:
 

I. Atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
 
II. Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.
 
III. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/2000.
 
IV. Definição da escolha da modalidade de licitação para bens e serviços comuns, tendo em vista a escolha da proposta mais vantajosa para a administração.
 
V. Definição da metodologia adotada pelo ente público para determinação dos custos dos serviços públicos prestados ao contribuinte.

 
A ênfase da fiscalização pelo Poder Legislativo está no que se afirma APENAS em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/549283

Questão 77: FAURGS - Aud (IF RS)/IF RS/2012
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Os Tribunais de Contas e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento das normas da Lei Complementar n.º 101/2000.
Assinale a alternativa cujo item NÃO receberá ênfase na fiscalização. 

 a)  Alcance das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 b)  Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar. 
 c)  Alcance dos indicadores estabelecidos nos Programas de Governo. 
 d)  Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal, ao respectivo limite. 
 e)  Providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/991063

Questão 78: FAFIPA - CTL I (CM F Iguaçu)/CM Foz do Iguaçu/2012
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio
dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com
ênfase no que se refere a

 
I. atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
 
II. limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.
 
III. destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar.
 
IV. cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061390

Questão 79: CAIPIMES - Tec (Pref Sto André)/Pref Santo André/Contabilidade/2012
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de                        do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas
constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais (Lei Complementar 101-2.000).
 

 a)  noventa dias
 b)  trinta dias
 c)  quarenta e cinco dias
 d)  sessenta dias

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257005
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Questão 80: CAIPIMES - Tec (Pref Sto André)/Pref Santo André/Contabilidade/2012
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas da Lei Complementar 101 de 2.000, com ênfase no que se refere a:
 

I - Atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
 
II - Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
 
III - Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 23 e 24 desta Lei Complementar;
 
IV - Providências tomadas, conforme o disposto no artigo 31 desta Lei Complementar, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos
respectivos limites;
 
V - Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar.

 
Estão corretas:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257006

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Controle Interno/2012
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A respeito de orçamento e procedimentos contábeis no setor público, julgue o item subsequente.
 
As prestações de contas são submetidas a julgamento regular se expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a
legitimidade e a economicidade dos atos de gestão da autoridade competente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1298139

Questão 82: CEPERJ - AFP (SEFAZ RJ)/SEFAZ RJ/2011
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A fiscalização do cumprimento das normas da Lei Complementar n.º 101/2000 será realizada pelo: 

 a) Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público 
 b) Poder Executivo, diretamente ou com auxílio do sistema de controle interno; do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. 
 c) Poder Legislativo, Tribunais de Contas e Ministério Público 
 d) Poder Legislativo, sistema de controle interno do Poder Executivo e do Ministério Público 
 e) Poder Executivo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas e do Ministério Público

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/88288

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/Execução de Mandados/2011
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Com relação à disciplina da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre prestação de contas, julgue o item a seguir.
 
Nas diversas esferas de governo, as prestações de contas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário serão realizadas pelo presidente de cada poder e receberão
parecer conjunto do respectivo tribunal de contas antes de sua apreciação pela casa legislativa competente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/472832

Questão 84: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Análise de Sistemas/2011
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item que se segue.
 
As contas do STM devem ser apresentadas ao Congresso Nacional pelo seu presidente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/472871

Questão 85: COPERVE-UFSC - Cont (UFSC)/UFSC/2011
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Leia o texto abaixo.
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A LRF impõe limites aos gastos de pessoal que as entidades públicas realizam. O cálculo do limite ocorre segundo o que determinam os artigos 19 e 20. Considere que,
em um determinado período ao qual se aplique a limitação, o montante da despesa com pessoal (apurado na forma exigida na LRF) para a esfera de governo União seja
de R$ 1.000.000,00 diante de uma Receita Corrente Líquida de 1.400.000,00 (apurada na forma exigida na LRF).

Para o Poder Executivo, quais são os limites?

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o limite de alerta a ser emitido pelo Tribunal de Contas da União, em atendimento ao disposto no art. 59 da LRF. 

 a)  R$ 617.400,00 
 b)  R$ 680.400,00 
 c)  R$ 798.000,00 
 d) R$ 515.340,00 
 e) R$ 630.000,00

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/869565

Questão 86: FAUEL - Cont (CM Cianorte)/CM Cianorte/2011
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Conforme disposto no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais órgãos são responsáveis pela fiscalização das normas existentes dessa lei complementar? 

 a)  Tribunal de Contas, Ministério Público e Justiça Federal. 
 b)  Tribunal de Contas, Sistema de Controle Interno e Assembléia Legislativa. 
 c)  Sistema de Controle Interno, Ministério Público e Congresso Nacional. 
 d)  Tribunal de Contas, Sistema de Controle Interno e Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/919287

Questão 87: FAUEL - ATL (CM Cianorte)/CM Cianorte/2011
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas da Lei Complementar 101/2000.

É incorreto afirmar que haverá ênfase no que se refere a: 

 a)  I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. 
 b)  II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar. 
 c)  III - medidas adotadas para o retorno da receita total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 25 e 30. 
 d)  IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/919795

Questão 88: CEBRASPE (CESPE) - Cont (SEDUC AM)/SEDUC AM/2011
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A respeito das normas e dos procedimentos aplicáveis à auditoria no setor público federal, julgue o item.

A ênfase na atuação preventiva e orientadora dos tribunais de contas se traduz em sua atribuição de alertar os diversos poderes e órgãos sobre fatos que comprometam
os custos ou os resultados dos programas ou sobre indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1309858

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Administrativa/2010
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o seguinte item. 

Cabe ao MPU acompanhar a legalidade das operações com títulos públicos realizadas entre a União e o BACEN.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/69673

Questão 90: FCC - Aud SC (TCE-RO)/TCE-RO/2010
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)

Controle Externo da Administração Pública

Considere a tabela abaixo. 
 

Poder
Receita Arrecadada 

(R$) (*) (**)
Despesa com 

pessoal (R$) (**)

Executivo Municipal de 1.000.000,00 482.000,00
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Rosa

Executivo Municipal de
Cravo

1.000.000,00 505.000,00

Executivo Municipal de
Tulipa

1.000.000,00 550.000,00

 

(*) Receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, já realizadas as
deduções previstas na LRF e excluídas as duplicidades. 

(**) Receita e despesa referentes ao acumulado de janeiro a dezembro de 2009, tomado o mês de dezembro de 2009 como referência.

Com base nos dados apresentados, no que se refere ao percentual de gastos com pessoal sobre a receita corrente líquida, cabe alerta do Tribunal de Contas 

 a) apenas ao Executivo Municipal de Rosa. 
 b) apenas ao Executivo Municipal de Cravo. 
 c) apenas ao Executivo Municipal de Tulipa. 
 d) apenas aos Executivos Municipais de Cravo e Tulipa. 
 e) aos Executivos Municipais de Rosa, Cravo e Tulipa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/125046

Questão 91: FCC - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2010
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Os Tribunais de Contas também têm que prestar contas. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o parecer sobre as contas do Tribunal de Contas da União deverá ser
emitido 

 a) pelo Congresso Nacional. 
 b) pelo Pleno do Tribunal de Contas. 
 c) pelo Chefe do Executivo. 
 d) por comissão mista permanente de Deputados e Senadores. 
 e) pelas Mesas da Câmara e do Senado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/125251

Questão 92: CETAP - Ana Tec (DETRAN RR)/DETRAN RR/Economista/2010
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Considerando a Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), analise os itens seguintes com a relação a Prestação de Contas, e marque a alternativa
CORRETA:
 

I- As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativos e Judiciário e do Chefe da
Casa Civil, referidos no art. 20 da LRF, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas;
 
II- Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 90 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas
constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais;
 
III- A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das
receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativas e judicial, bem como as demais medidas para incremento das
receitas tributárias e de contribuições.

 a) O item III está correto.
 b) O item II está correto.
 c) Os itens I e III estão corretos.
 d) Os itens II e III estão corretos.
 e) Os itens I e II estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/750889

Questão 93: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e o Ministério Público quando constatarem

I. o atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. 

II. que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 85% do limite definido em lei. 

III. que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos
limites. 

IV. que os gastos com inativos e pensionistas ultrapassou 90% do limite definido em lei. 

V. fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.
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Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/114793

Questão 94: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Planejamento e Desenvolvimento Organizacional/2009
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei nº 101/2000 prevê que, quando o Poder Executivo ultrapassar 90% (noventa por cento) do limite definido para a despesa total com pessoal, ele será alertado pelo 

 a) Poder Judiciário. 
 b) Tribunal de Contas. 
 c) Poder Legislativo. 
 d) Conselho Municipal. 
 e) Setor de Contabilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/245650

Questão 95: MS CONCURSOS - Tec Adm (TCM-GO)/TCM-GO/2009
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com a Lei Complementar nº 101, os Tribunais de Contas deverão alertar os Poderes ou Órgãos Competentes quando: 

 a)  os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. 
 b)  encontrarem indícios de irregularidades nas contas do Prefeito, Governador ou do Presidente da República. 
 c)  houver fatos que não comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. 
 d)  forem aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa, irregularidade de contas ou atraso em sua prestação, as sanções previstas em lei, como por

exemplo, multa proporcional ao dano causado ao erário;
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/483943

Questão 96: PUC PR - Ag Prof (URBS)/URBS/Contador/2009
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com o disposto na Seção VI – Da Fiscalização da Gestão Fiscal, art. 59 § 1º da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), atribua a
letra V para as verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, marque a opção que contenha a sequência CORRETA:

§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 da Lei 101/00 quando constatarem:

(  ) Que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 80% (oitenta por cento) do limite.

(  ) Que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 70% (setenta por cento)
dos respectivos limites.

(  ) Que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/518353

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2008
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Considerando os limites de apuração com gastos de pessoal constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os itens seguintes. 

O TCU deve alertar imediatamente o Poder Executivo, os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público da União, sempre que as despesas de pessoal
excederem 95% do limite autorizado na LRF. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/2351

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STF)/STF/Administrativa/"Sem Especialidade"/2008
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Com base na doutrina e nas legislações orçamentária e financeira públicas, julgue o item. 
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As contas do Poder Judiciário serão apresentadas, no âmbito da União, pelos presidentes do STF e dos tribunais superiores, que, por sua vez, consolidarão as contas dos
respectivos tribunais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/22729

Questão 99: VUNESP - ContJ (TJ SP)/TJ SP/2008
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com o artigo 59, § 1.º e inciso II da LRF, " ...fiscalizarão o cumprimento da lei com ênfase no que se refere a ... que o montante de despesa total com pessoal
ultrapassou 90% do limite", refere-se ao limite 

 a) máximo. 
 b) referência de endividamento. 
 c) de concessão de crédito extraordinário. 
 d) de alerta. 
 e) prudencial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/79441

Questão 100: FCC - Ag Adm (MPE RS)/MPE RS/2008
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Quando o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite e quando os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do
limite definido em lei, os poderes e órgãos responsáveis devem ser alertados pelos

 a)  Sistemas de controle interno.
 b)  Secretários da Fazenda.
 c)  Tribunais de Contas.
 d)  Controladores Gerais da União e dos Estados.
 e)  Ministérios Públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/417968

Questão 101: FCC - Psi (MPE RS)/MPE RS/2008
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Quanto ao cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, é certo que o controle externo será exercido pelo 

 a)  Ministério do Planejamento, com o auxílio do Ministério Público. 
 b)  Poder Judiciário, exclusivamente. 
 c)  Ministério Público com o auxílio do Poder Judiciário. 
 d)  Ministério da Fazenda, exclusivamente. 
 e)  Poder Legislativo diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/420186

Questão 102: FMP - Proc (MP TCE-MT)/TCE-MT/2008
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes e órgãos referidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo os respectivos percentuais a eles destinados, quando
constatarem que o montante da despesa total com pessoal

 a)  ultrapassou 80% (oitenta por cento) do limite.
 b)  ultrapassou 85% (oitenta e cinco por cento) do limite.
 c)  ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite.
 d)  somente se ultrapassou 95% (noventa e cinco por cento) do limite. 
 e)  somente se ultrapassou 100% (cem por cento) do limite. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/582389

Questão 103: CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Técnica Administrativa/2007
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Julgue o item seguinte quanto à organização e ao funcionamento do TCU. 
 
O TCU apreciará as contas prestadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, consolidadas às contas dos respectivos tribunais, mediante parecer prévio, ao qual
caberá recurso, inclusive patrimonial, quanto à adequação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/3450

Questão 104: FCC - AJ TRE MS/TRE MS/Apoio Especializado/Contabilidade/2007
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
NÃO corresponde a procedimentos de transparência e/ou de controle exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal: 
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 a) assegurar a transparência da gestão fiscal mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

 b) a prestação de contas evidenciar o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das
receitas e do combate à sonegação. 

 c) o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizar o
cumprimento das normas da Lei Complementar 101/00. 

 d) o Ministério Público emitir parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de trinta dias do recebimento. 
 e) a apresentação de instrumentos de transparência da gestão fiscal: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo

parecer prévio.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/96499

Questão 105: FCC - Aud (TCE-AM)/TCE-AM/2007
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes e órgãos indicados na Lei de Responsabilidade Fiscal quando constatarem que os montantes das dívidas consolidada e
mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima dos respectivos limites em 

 a) 50%. 
 b) 60%. 
 c) 70%. 
 d) 80%. 
 e) 90%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/262642

Questão 106: FAURGS - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Contábeis/2007
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de
Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se
refere a 

 a)  medidas adotadas para o retorno dos montantes das dívidas fundada e flutuante aos respectivos limites, nos termos dos arts. 22 e 23 desta Lei Complementar. 
 b)  atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 c)  limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar. 
 d)  destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar. 
 e)  cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/448266

Questão 107: NC-UFPR - Per Of (PCie PR)/PCie PR/Área 7/Perito Criminal/2007
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A gestão pública no Brasil tem dois marcos importantes na regulamentação e controle, que são a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 – a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) –, que complementam a Constituição Federal. Quanto à LRF, a competência para a fiscalização do seu cumprimento é atribuída aos
seguintes poderes e órgãos:

 a)  Poder Executivo com o auxílio do Tribunal de Contas e do Ministério Público.
 b)  Poder Legislativo, Tribunal de Justiça, Advocacia Geral e Ministério da Justiça.
 c)  Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo, através da Advocacia Geral.
 d)  Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Sistema de Controle Interno de cada poder e Ministério Público.
 e)  Poder Executivo, Tribunal de Contas, Sistemas de Controle Interno dos Poderes e Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828009

Questão 108: CEBRASPE (CESPE) - Tec Ges Pro (PGE PA)/PGE PA/2007
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) — Lei Complementar n.º 101/2000 — destina-se a regulamentar a Constituição Federal, na parte da Tributação e do Orçamento
(Título VI), cujo Capítulo II estabelece as normas gerais de finanças públicas a serem observadas pelos três níveis de governo: federal, estadual e municipal. No
cumprimento dessa norma, cabe aos tribunais de contas verificar o cumprimento dos limites relativos às despesas com pessoal. Entretanto, não cabe a esses tribunais
alertar poderes e órgãos 

 a) que as despesas com inativos e pensionistas se encontram acima do limite correspondente. 
 b) quando a classificação das despesas não-financeiras não for adequada aos parâmetros estabelecidos no anexo III da LRF. 
 c) quando as despesas com pessoal e os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e das garantias concedidas ultrapassarem 90%

dos limites a elas aplicáveis. 
 d)  sobre fatos que comprometam os custos ou os resultados de programas, assim como indícios de irregularidades na gestão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1111984

Questão 109: FCC - Proc Con (TCE-AM)/TCE-AM/2006
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Insere-se entre as competências dos Tribunais de Contas da União, Estados e dos Municípios, no âmbito de sua atuação, 

 a) estabelecer os limites e condições para operações de crédito, interno e externo. 
 b) fixar o montante máximo de comprometimento da receita corrente líquida do respectivo ente federado com despesas de pessoal. 
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 c) fiscalizar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 
 d) elaborar Relatório de Gestão Fiscal, ao final de cada quadrimestre, contendo o montante total despendido com despesa com pessoal, na esfera de cada Poder;

dívida consolidada e mobiliária; operações de crédito e concessão de garantia. 
 e) autorizar a concessão de garantia em operações de crédito, interno e externo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/262961

Questão 110: FEPESE - Aud (TCE-SC)/TCE-SC/2006
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
O Tribunal de Contas fiscalizará, na forma prevista em provimento próprio, o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal do Estado e dos Municípios, observando,
em especial:

I. o atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentárias;

II. limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

III. medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite legal;

IV. providências tomadas pelo ente para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

V. destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos; e

VI. cumprimento do limite constitucional de gastos totais dos legislativos municipais.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 

 a) Todas as afirmativas estão corretas. 
 b) Apenas as afirmativas I, II e VI estão corretas. 
 c) Apenas as afirmativas I, V, VI estão corretas. 
 d) Apenas as afirmativas I e VI estão corretas. 
 e) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266123

Questão 111: FEPESE - TAACE (TCE-SC)/TCE-SC/Jornalismo/2006
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
De acordo com a Lei Complementar n. 101/00, é competente para verificar os cálculos da despesa total com o pessoal de cada Poder ou órgão: 

 a)  O Tribunal de Contas. 
 b)  O Poder Legislativo. 
 c)  O Chefe do Poder Executivo. 
 d)  O Ministério Público. 
 e)  O Presidente do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais Estaduais, conforme o caso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/268330

Questão 112: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Tecnologia da Informação/2005
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, embora recente, já se tornou um marco na história das finanças públicas no Brasil. Sendo norma abrangente sobre finanças públicas,
promoveu alterações no funcionamento do controle externo e dos tribunais de contas. 

Acerca desse tema, julgue o item seguinte. 

Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, vedado o estabelecimento de prazo diverso nas
constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/4044

Questão 113: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Tecnologia da Informação/2005
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, embora recente, já se tornou um marco na história das finanças públicas no Brasil. Sendo norma abrangente sobre finanças públicas,
promoveu alterações no funcionamento do controle externo e dos tribunais de contas. 

Acerca desse tema, julgue o item seguinte. 

Todos os relatórios demandados pela Lei de Responsabilidade Fiscal para publicação serão previamente auditados, para que o tribunal de contas a que estiver
jurisdicionado o ente público verifique se as normas atinentes estão sendo observadas, em especial as que tratam sobre contabilidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/4046
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Questão 114: FCC - Aud (TCE-PI)/TCE-PI/2005
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal ressalta a participação do Tribunal de Contas na fiscalização do cumprimento de seus preceitos, dispondo que compete aos Tribunais de
Contas da União, Estados e dos Municípios, no âmbito de sua atuação, 

 a) estabelecer os limites e condições para operações de crédito, interno e externo. 
 b) fixar o montante máximo de comprometimento da receita corrente líquida do respectivo ente federado com despesas de pessoal. 
 c) fiscalizar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 
 d) elaborar Relatório de Gestão Fiscal, ao final de cada quadrimestre, contendo o montante total despendido com despesa com pessoal, na esfera de cada Poder;

dívida consolidada e mobiliária; operações de crédito; concessão de garantia. 
 e) autorizar a concessão de garantia em operações de crédito, interno e externo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/186762

Questão 115: FCC - Proc (TCE-PI)/TCE-PI/2005
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A fiscalização da adequação da gestão fiscal às normas instituídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal também é exercida pelo Tribunal de Contas, compreendendo, de
acordo com referida lei complementar, 

 a) a verificação da legalidade e a autorização para realização de operações de crédito. 
 b) a possibilidade de efetuar o bloqueio de repasses de receitas aos entes federativos que excederem os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 
 c) providências para recondução da despesa total com pessoal aos limites legais, inclusive com a possibilidade de colocação de servidores em disponibilidade. 
 d) a verificação dos limites e condições para inscrição em restos a pagar. 
 e) o cancelamento de operações de crédito contraídas por entes federados que não se enquadrem dentro dos limites de gastos totais previstos pela lei, para

recondução da dívida aos limites prudenciais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/188279

Questão 116: CEBRASPE (CESPE) - OI (ABIN)/ABIN/Código 01 (Administração Pública)/2004
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao controle e à avaliação da execução orçamentária, alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas, que
passaram a ter o(a) 

dever de alertarem os poderes ou órgãos quando constatarem que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou o limite prudencial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/21468

Questão 117: CEBRASPE (CESPE) - OI (ABIN)/ABIN/Código 01 (Administração Pública)/2004
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao controle e à avaliação da execução orçamentária, alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas, que
passaram a ter o(a)

dever de emitir parecer prévio conclusivo sobre as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo no prazo de sessenta dias do recebimento.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/21470

Questão 118: CEBRASPE (CESPE) - OI (ABIN)/ABIN/Código 01 (Administração Pública)/2004
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao controle e à avaliação da execução orçamentária, alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas, que
passaram a ter o(a)

dever de não entrarem em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgão pendentes de parecer prévio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/21471

Questão 119: CEBRASPE (CESPE) - OI (ABIN)/ABIN/Código 01 (Administração Pública)/2004
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao controle e à avaliação da execução orçamentária, alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas, que
passaram a ter o(a) 

competência para verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada poder e órgão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/21472
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Questão 120: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2004
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Julgue o item subseqüente, relativo à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
 
A fiscalização e o cumprimento das normas da LRF é competência exclusiva do Ministério Público Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/470705

Questão 121: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
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.
 
A prestação de contas efetuada pelos chefes do Poder Executivo evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas
no âmbito da fiscalização das receitas e do combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais
medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1303455

Questão 122: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Administrativa/2003
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
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.
 
As contas do Poder Judiciário serão apresentadas, no âmbito da União, exclusivamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que consolidará as contas de todos
os tribunais superiores.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1303456

Questão 123: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Planejamento e Gestão/2003
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao controle e avaliação da execução orçamentária, alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas,
atribuindo-lhes
 
a competência de verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada poder e órgão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1306554

Questão 124: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Planejamento e Gestão/2003
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao controle e avaliação da execução orçamentária, alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas,
atribuindo-lhes
 
o dever de não entrarem em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgão pendentes de parecer prévio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1306557

Questão 125: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Planejamento e Gestão/2003
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao controle e avaliação da execução orçamentária, alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas,
atribuindo-lhes
 
o dever de emitir parecer prévio conclusivo acerca das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo no prazo de sessenta dias do recebimento.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1306558

Questão 126: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Planejamento e Gestão/2003
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Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao controle e avaliação da execução orçamentária, alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas,
atribuindo-lhes
 
a competência de dar parecer prévio, separadamente, às contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo, dos presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário e do chefe do Ministério Público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1306559

Questão 127: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Planejamento e Gestão/2003
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao controle e avaliação da execução orçamentária, alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas,
atribuindo-lhes
 
o dever de alertarem os poderes ou órgãos quando constatarem que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou o limite prudencial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1306561

Questão 128: CEBRASPE (CESPE) - ATCInt (MEC)/MEC/Financeira, Orçamentária e Licitação/2003
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
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 contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito dos estados pelos presidentes dos tribunais de justiça, consolidando as dos demais tribunais.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1308696

Questão 129: CEBRASPE (CESPE) - CO (SEN)/SEN/2002
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Ao promulgar a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Brasil dá mostras de maturidade política e administrativa. Maturidade política, porque se empenhou determinadamente
na edição de uma lei com tamanhas implicações no cotidiano da administração pública, mesmo ciente de que contrariava práticas antigas, por muitos adotadas no trato
das finanças públicas. Maturidade administrativa, porque quase doze anos depois da Constituição da República ser aprovada, regulamentam-se importantes disposições
suas e, com isso, vêem-se finalmente estabelecidas as bases imprescindíveis para a implantação definitiva no país de um projeto há muito idealizado, mas nunca
concretizado a contento. Refiro-me ao orçamento-programa, cujo conceito vai muito além da mera previsão de receitas e fixação de despesas, com o único fim de
atender à formalidade da lei. 

Isso, no entanto, por si só, é insuficiente para transformar as finanças públicas no Brasil e, assim, realizar o fim último da Lei de Responsabilidade Fiscal. Resta, agora, a
nós outros, pô-la em prática, conferir-lhe eficácia, tarefa sem dúvida árdua, porquanto a nova lei introduz novos conceitos, que demandam esforço para ser incorporado,
e destrói convicções tradicionais, já arraigadas na cultura político-administrativa brasileira.

Robson Marinho. Presidente do TCSP, Manual Básico da LRF (com adaptações).

De acordo com o texto acima, a Lei de Responsabilidade Fiscal introduziu novos conceitos no campo das finanças públicas. 

No que se refere ao controle e à avaliação da execução orçamentária, essa lei alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas, atribuindo-lhes 

a competência de verificarem os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14892

Questão 130: CEBRASPE (CESPE) - CO (SEN)/SEN/2002
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)

Ao promulgar a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Brasil dá mostras de maturidade política e administrativa. Maturidade política, porque se empenhou determinadamente
na edição de uma lei com tamanhas implicações no cotidiano da administração pública, mesmo ciente de que contrariava práticas antigas, por muitos adotadas no trato
das finanças públicas. Maturidade administrativa, porque quase doze anos depois da Constituição da República ser aprovada, regulamentam-se importantes disposições
suas e, com isso, vêem-se finalmente estabelecidas as bases imprescindíveis para a implantação definitiva no país de um projeto há muito idealizado, mas nunca
concretizado a contento. Refiro-me ao orçamento-programa, cujo conceito vai muito além da mera previsão de receitas e fixação de despesas, com o único fim de
atender à formalidade da lei. 

Isso, no entanto, por si só, é insuficiente para transformar as finanças públicas no Brasil e, assim, realizar o fim último da Lei de Responsabilidade Fiscal. Resta, agora, a
nós outros, pô-la em prática, conferir-lhe eficácia, tarefa sem dúvida árdua, porquanto a nova lei introduz novos conceitos, que demandam esforço para ser incorporado,
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e destrói convicções tradicionais, já arraigadas na cultura político-administrativa brasileira. 

Robson Marinho. Presidente do TCSP, Manual Básico da LRF (com adaptações).

De acordo com o texto acima, a Lei de Responsabilidade Fiscal introduziu novos conceitos no campo das finanças públicas.  

No que se refere ao controle e à avaliação da execução orçamentária, essa lei alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas, atribuindo-lhes 

o dever de sempre emitirem parecer prévio conclusivo acerca das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo no prazo de sessenta dias do recebimento.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14894

Questão 131: CEBRASPE (CESPE) - CO (SEN)/SEN/2002
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
Ao promulgar a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Brasil dá mostras de maturidade política e administrativa. Maturidade política, porque se empenhou determinadamente
na edição de uma lei com tamanhas implicações no cotidiano da administração pública, mesmo ciente de que contrariava práticas antigas, por muitos adotadas no trato
das finanças públicas. Maturidade administrativa, porque quase doze anos depois da Constituição da República ser aprovada, regulamentam-se importantes disposições
suas e, com isso, vêem-se finalmente estabelecidas as bases imprescindíveis para a implantação definitiva no país de um projeto há muito idealizado, mas nunca
concretizado a contento. Refiro-me ao orçamento-programa, cujo conceito vai muito além da mera previsão de receitas e fixação de despesas, com o único fim de
atender à formalidade da lei. 

Isso, no entanto, por si só, é insuficiente para transformar as finanças públicas no Brasil e, assim, realizar o fim último da Lei de Responsabilidade Fiscal. Resta, agora, a
nós outros, pô-la em prática, conferir-lhe eficácia, tarefa sem dúvida árdua, porquanto a nova lei introduz novos conceitos, que demandam esforço para ser incorporado,
e destrói convicções tradicionais, já arraigadas na cultura político-administrativa brasileira. 

Robson Marinho. Presidente do TCSP, Manual Básico da LRF (com adaptações).

De acordo com o texto acima, a Lei de Responsabilidade Fiscal introduziu novos conceitos no campo das finanças públicas.  

No que se refere ao controle e à avaliação da execução orçamentária, essa lei alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas, atribuindo-lhes 

o dever de alertarem os poderes ou órgãos quando constatarem que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou o limite prudencial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14896

Questão 132: CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC-DF)/TC-DF/2002
Assunto: Controle da gestão fiscal (arts. 56 a 59)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar n.º 101/2000 -, ao introduzir o princípio da responsabilidade fiscal, considerado por muitos doutrinadores uma
aproximação do conceito anglo-saxão de accountability, está operando uma relevante mudança na cultura e nas práticas administrativas brasileiras, revelando-se um
poderoso instrumento na busca do equilíbrio fiscal das contas públicas. Com relação a esse tema, julgue o item subseqüente. 

Com relação aos tribunais de contas, entre as inovações introduzidas pela LRF, encontra-se a instituição da função cautelar de alertar os demais Poderes ou órgãos nas
situações que especifique.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53134



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19658461/imprimir 29/29

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


