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32) (SMA – Analista Legislativo – Orçamento e Finanças – CM/RJ – 
2015) De acordo com a legislação em vigor, o projeto de lei 
orçamentária anual deverá conter a rubrica Reserva de 
Contingência, destinada ao atendimento de passivos contingenciais 
e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, cuja forma de 
utilização e montante, definido com base na receita corrente 
líquida, serão estabelecidas no seguinte documento: 
 
(A) Plano Plurianual 
(B) Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(C) Lei de Responsabilidade Fiscal 
(D) Anexo de Metas Fiscais 
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33) (FUNDEP - Auditor - Conselheiro Substituto - TCE/MG - 2018) 
Analise as seguintes afirmativas sobre os princípios, objetivos e 
efeitos da Lei Complementar Nº 101/2000 no planejamento e no 
processo orçamentário e assinale com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 
(   ) A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve dispor sobre normas 
relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos orçamentos. 
(    ) O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter um 
anexo com metas fiscais que estabeleça metas anuais, em valores 
correntes e constantes, para o exercício a que se referirem e para 
os dois seguintes. 
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(   ) As metas fiscais previstas no projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias deve contemplar receitas, despesas, resultados 
nominal e primário e montante da dívida, para o exercício corrente 
e os três seguintes. 
(    ) O projeto de Lei Orçamentária Anual deve conter reserva de 
contingência, cujas formas de utilização e montante, definidos com 
base na receita corrente líquida, devem ser estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 
(   ) No projeto de Lei Orçamentária Anual não pode constar 
previsão de montante para a reserva de contingência destinada ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos. 
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Assinale a sequência CORRETA. 
A) V F V F V  
B) V V F V F  
C) F V F V V  
D) F V V F F  
E) V V V F V  
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34) (FCC – Analista Técnico Controle Externo - Auditoria 
Governamental - TCE/AM – 2013) A Lei de Responsabilidade Fiscal 
criou o anexo de riscos fiscais e o demonstrativo da 
compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos 
e metas. Esses documentos são agregados, respectivamente, 
(A) ao Plano Plurianual. 
(B) ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(C) ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei 
Orçamentária Anual. 
(D) à Lei Orçamentária Anual e ao Plano Plurianual. 
(E) à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. 
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35) (FCC – Analista Finanças Corporativo – Finanças e Orçamento 
– EPE – 2014) Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal o 
resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição 
ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e 
será transferido até o 
 
(A) primeiro dia útil subsequente à aprovação dos balanços 
semestrais 
(B) terceiro dia útil subsequente à aprovação dos balanços 
semestrais 
(C) quinto dia útil subsequente à aprovação dos balanços 
semestrais 
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(D) oitavo dia útil subsequente à aprovação dos balanços 
semestrais 
(E) décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços 
semestrais 
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36) (CESPE - Contador - DPU - 2016)Após a sanção presidencial à 
LOA aprovada pelo Congresso Nacional, o Poder Executivo, 
mediante decreto, deve estabelecer, em até sessenta dias, a 
programação financeira e o cronograma de desembolso mensal 
por órgãos.  
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37) (FGV – Analista – Orçamento e Finanças – IBGE – 2016) Em 
um dado exercício, em decorrência de cenário desfavorável para a 
arrecadação da receita prevista no orçamento, o Poder Executivo 
de um ente da Federação expediu um ato que impede a emissão 
de novos empenhos, mantendo as dotações até que a arrecadação 
se recupere. Esse ato está diretamente associado ao conceito de:  
 
(A) contingenciamento;  
(B) gestão fiscal;  
(C) limitação de dotação;  
(D) limitação de empenho;  
(E) risco fiscal. 
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38) (CESPE - Procurador - Pref. Mun. BH - 2017) Se frustração de 
receita constatada na verificação bimestral impactar no 
cumprimento das metas de resultado  primário, os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário e o MP deverão adotar medidas 
de restrição de empenho. 
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39) (CESPE - Auditor Contas Públicas – Demais Áreas. - TCE/PB - 
2018) A respeito do ato de limitação de empenho decorrente do 
acompanhamento da execução orçamentária, assinale a opção 
correta. 
 
A Cabe ao Poder Executivo definir os critérios de limitação de 
empenho. 
B A recomposição das dotações, objeto do ato de limitação, 
depende do restabelecimento integral da receita. 
C A limitação de empenho implica a desvinculação dos recursos 
previamente vinculados a finalidade específica. 
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D É vedada a limitação de despesas que constituam obrigações 
constitucionais e legais do ente. 
E O referido ato pode ser publicado em qualquer momento da 
execução, a critério do Poder Executivo. 
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40) (FCC – Analista Judiciário – Área Administrativa – TRT 19ª 
Região – 2014) O Poder Judiciário a  União necessitou acionar o 
mecanismo de controle de limitação de empenhos estabelecidos na 
Lei de Responsabilidade Fiscal − LRF. Os critérios e a forma para 
que isso seja feito devem estar previstos 
 
(A) no anexo de metas fiscais. 
(B) no anexo de riscos fiscais. 
(C) no Plano Plurianual − PPA. 
(D) na Lei de Diretrizes Orçamentárias − LDO. 
(E) na Lei Orçamentária Anual − LOA. 
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41) (FCC – Analista Ministerial - Contador - MPE/MA – 2013) 
Considere que determinado ente público, para o orçamento de 
2013, não estabeleceu ressalvas para limitação de despesa, na 
hipótese da ocorrência do descumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal. Assim, nos termos da Lei Complementar nº 
101/2000 − LRF, NÃO serão objeto de limitação as despesas 
 
(A) com investimentos nas empresas estatais. 
(B) que constituam obrigações assumidas nos últimos dois 
quadrimestres do mandato do governo anterior. 
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(C) que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, 
inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. 
(D) com a folha de pagamento de pessoal da administração direta. 
(E) que acarretem a criação, expansão ou aperfeiçoamento de 
ação governamental. 
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42) (FCC – Analista Técnico Controle Externo - Auditoria 
Governamental - TCE/AM – 2013) Uma das principais 
características da Lei de Responsabilidade Fiscal é a elevação do 
planejamento como um dos pilares da Administração Pública, 
materializado no estabelecimento de metas e na criação de um 
mecanismo de acompanhamento da execução orçamentária, com 
a obrigatoriedade da realização de audiências públicas para a 
avaliação do cumprimento dessas metas. A periodicidade exigida 
para a verificação da arrecadação das receitas e para a realização 
das audiências públicas é, respectivamente, 
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(A) quadrimestral e quadrimestral. 
(B) mensal e bimestral. 
(C) mensal e quadrimestral. 
(D) bimestral e quadrimestral. 
(E) bimestral e bimestral. 
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