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3) (CESPE - Procurador - PGE/BA - 2014) A previsão da receita 
pública deve ser acompanhada de demonstrativo de sua evolução 
nos últimos três anos e de projeção para os dois seguintes àquele 
a que se refira.  
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 

Planejamento 



4) (FCC – Analista Judiciário – Área Administrativa – TRE/RR – 
2015) O projeto de Lei orçamentária de determinado ente público, 
para o exercício de 2015, estimou receitas no valor de R$ 
36.550.000,00. O Poder Legislativo do ente público reestimou a 
receita para o valor de R$ 38.750.000,00. Neste caso, nos termos 
da Lei Complementar no 101/2000 a reestimativa de receita por 
parte do Poder Legislativo só será admitida 
  
(A) para compensar aumento nas despesas de caráter continuado. 
(B) se comprovada a necessidade de abertura de créditos 
adicionais especiais. 

Planejamento 



(C) para garantir pagamento de despesas de exercícios anteriores. 
(D) se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 
(E) para comportar o cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. 
 
 
 
 
 
GABARITO: 

Planejamento 



5) (CESPE - Procurador - PGE/BA - 2014) Admite-se a reestimativa 
da previsão da receita pública, desde que promovida pelo Poder 
Legislativo, mediante aprovação de lei ordinária, por quaisquer 
motivos. 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 

Planejamento 



6) (FCC – Analista Legislativo – Administração – ALE/SE – 2018) É 
INCORRETO afirmar que a chamada regra de ouro 
 
(A) visa impedir a realização de operações de créditos em excesso 
ao montante das despesas de capital. 
 
(B) impede, se respeitada, o aumento da dívida pública. 
 
(C) foi inicialmente lançada na Constituição de 1988 e constou 
também na redação original da Lei Complementar nº 101/2000, 
embora com algumas diferenças. 

Planejamento 



(D) permite que a maioria absoluta dos deputados estaduais 
autorize operação de crédito que exceda o montante das despesas 
de capital, desde que com finalidade precisa. 
 
(E) é importante regra de Direito Financeiro para o equilíbrio das 
contas públicas. 
 
 
 
 
 
GABARITO: 

Planejamento 



7) (FGV - Auditor Municipal de Controle Interno – SEPLAG/Niterói - 
2018) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá 
estar acompanhada do demonstrativo 
  
(A) de que a renúncia foi avaliada na despesa. 
(B) de impacto orçamentário financeiro. 
(C) de compensação de redução de despesa. 
(D) de impacto social da concessão do benefício. 
(E) sobre a alteração das metas fiscais. 
 
GABARITO: 

Planejamento 



8) (FCC – Auditor Controle Externo – Controle Externo – TCM/GO 
– 2015) Um determinado Município do Estado de Goiás pretende 
reduzir a alíquota do ISSQN de 3% para 1,5%. Tal medida 
ocasionará forte redução na arrecadação desse tributo. Com base 
no que dispõe a Lei Complementar no 101/2000 − Lei de 
Responsabilidade Fiscal, essa redução de alíquota poderá ser feita, 
  
(A) desde que o seja mediante a edição de Lei Complementar 
municipal. 

Planejamento 



(B) desde que esteja acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes; que atenda ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias; e que esteja acompanhada de medidas 
de compensação, no período referido, por meio do aumento de 
receita, proveniente da majoração de outro tributo. 
(C) bastando que esteja acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes; e que esteja acompanhada de 
medidas de compensação, no período referido, por meio do 
aumento de receita, proveniente da majoração de outro tributo. 

Planejamento 



(D) sem qualquer restrição, pois ela não representa renúncia de 
receita. 
 
(E) bastando que esteja acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes; e que atenda ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
 
 
 
 
GABARITO: 

Planejamento 



9) (FGV – Especialista Legislativo – Qualquer Nível Superior – 
ALERJ – 2017) “Art. 48. Fica limitado em 5% (cinco por cento) da 
Receita Corrente líquida do ano imediatamente anterior o impacto 
financeiro da concessão de novos programas de benefícios fiscais 
que forem instituídos ”. De acordo com as disposições legais e 
constitucionais quanto ao conteúdo dos instrumentos de 
planejamento, a determinação contida no texto:  
 

Planejamento 



(A) deve ser estabelecida na LOA;  
(B) deve ser estabelecida na LDO;  
(C) deve ser estabelecida no PPA;  
(D) pode ser estabelecida na LDO e na LOA;  
(E) não trata de um conteúdo dos instrumentos de planejamento. 
 
 
 
 
 
GABARITO: 

Planejamento 



10) (FCC – Auditor Controle Externo – Jurídico – TCM/GO – 2015) 
A renúncia de receita a que se refere a Lei Complementar no 
101/2000 − Lei de Responsabilidade Fiscal, compreende  
  
(A) entre outras figuras, a da anistia, a do subsídio e da 
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições. 
 
(B) a remissão, o subsídio, a concessão de isenção em caráter 
geral ou não, a alteração de alíquota ou a modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições. 

Planejamento 



(C) apenas a anistia e a remissão. 
 
(D) a anistia, a concessão de isenção em caráter geral ou não, a 
alteração de alíquota ou a modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuições. 
 
(E) apenas o subsídio, a concessão de isenção em caráter geral ou 
não, a alteração de alíquota ou a modificação de base de cálculo 
que implique redução discriminada de tributos ou contribuições. 
 
GABARITO: 

Planejamento 


