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5) (CESPE - Consultor Orçamento e Fiscalização Financeira - 
Câmara Deputados - 2014) Entende-se como empresa controlada 
a empresa estatal dependente que recebe do ente controlador 
recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal. 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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6) (CESPE - Auditor Fiscal De Controle Externo - Administração - 
TCE/SC - 2016) Empresa estatal que receba do seu ente 
controlador recursos financeiros para pagamento de custeio em 
geral será considerada, para efeitos de responsabilidade fiscal, 
empresa estatal dependente. 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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7) (CESPE - Contador - DPU - 2016) No caso dos municípios, a 
receita corrente líquida corresponderá ao somatório das receitas 
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 
receitas também correntes. 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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8) (CESPE - Analista Judiciário - Área Administrativa - TRT 7ª 
REGIÃO - 2017) A LRF fixa limites para o endividamento da União, 
dos estados, do DF e dos municípios e obriga os governantes a 
definirem metas fiscais anuais e a indicarem a fonte de receita 
para cada despesa permanente que propuserem. A receita 
corrente líquida (RCL), base adotada pela LRF para o cumprimento 
de metas em geral, corresponde ao somatório das receitas 
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 
receitas também correntes, deduzidas de diferentes valores nos 
casos da União, dos estados, do DF e dos municípios.  
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No caso da União, o conceito de RCL inclui  
  
I - os recursos oriundos da exploração econômica de bens. 
 
II os recursos decorrentes de atividades como comércio, 
transporte e comunicação. 
 
III - os valores transferidos para estados e municípios por 
determinação constitucional ou legal. 
 
IV os valores obtidos em leilão de bens e mercadorias apreendidos 
devido a atividades ilícitas. 
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Estão certos apenas os itens 
 
A) I, II e III. 
B) I, II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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9) (CESPE - Analista Judiciário – Administrativa - STM - 2018) O 
conceito legal de empresa estatal dependente inclui todas as 
empresas estatais controladas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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10) (CESPE - Analista Judiciário – Administrativa - STJ - 2018) A 
receita corrente líquida é apurada somando-se as receitas 
arrecadadas no exercício financeiro em curso até o mês de 
apuração, excluídas as duplicidades. 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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11) (CESPE - Técnico Ministerial – Administrativa - MP/PI - 2018) 
A tabela seguinte mostra alguns saldos relativos à receita 
arrecadada, em milhares de reais, no ano 20XX, de determinado 
estado da Federação. 
  
receita corrente 25.000 
receita tributária 13.000 
receita de contribuição 2.000 
receita patrimonial 1.000 
receita agropecuária 300 
receita industrial 200 
receita de serviços 500 
transferências correntes 8.000 
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Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se 
segue.  
  
A receita corrente líquida a que se refere a Lei de Responsabilidade 
Fiscal equivale à receita corrente, deduzidas as transferências 
correntes, o que, na situação considerada, resulta em R$ 
17.000.000. 
 
 
 
 
GABARITO: 
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