
Professor Sergio Barata

Despesa Pública – Parte 4

LC nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal

ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA



QUESTÕES

Despesa Pública



1) (FCC – Analista Ministerial - Ciências Contábeis - MPE/AP –
2012) A despesa, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal
− LRF, é considerada obrigatória de caráter continuado quando

(A) aprovada na lei orçamentária para atender dispositivos legais
que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período de dois ou mais exercícios.

(B) capital prevista no Plano Plurianual, cujo prazo de execução
seja superior a dois exercícios financeiros.
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(C) prevista na lei diretrizes orçamentárias, derivada de lei
específica, medida provisória ou ato administrativo normativo, cujo
prazo de execução ultrapasse três exercícios financeiros.
(D) corrente destinada a manutenção de serviços anteriormente
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação
e adaptação de bens imóveis independentemente do prazo de
execução.
(E) corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal
de sua execução por um período superior a dois exercícios.
GABARITO:
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2) (SMA – Analista Legislativo – Orçamento e Finanças – CM/RJ –
2015) Conforme preconizado pela legislação vigente aplicada à
administração financeira e orçamentária, é considerada obrigatória
e de caráter continuado, a despesa corrente derivada de lei,
medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o
município obrigação legal cuja execução ultrapasse o seguinte
período:

(A) dois exercícios
(B) três exercícios
(C) quatro exercícios
(D) cinco exercícios
GABARITO:
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3) (FCC – Assistente Técnico Administrativo – Técnico Contábil –
Pref. Teresina/PI – 2016) Durante o primeiro semestre de 2016,
determinada autarquia do Estado empenhou despesas obrigatórias
de caráter continuado no valor de R$ 890.750.000,00. Segundo a
Lei Complementar no 101/2000, considera-se obrigatória de
caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução por um período
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(A) de doze meses (janeiro a dezembro).
(B) superior a três anos.
(C) de seis a dezoito meses.
(D) superior a dois exercícios.
(E) não inferior a seis meses.

GABARITO:
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4) (CESPE – Auditor Fiscal de Controle Externo – Administração –
TCE/SC – 2016) Se determinado órgão público assinar contrato
que crie obrigação legal para o ente público por período superior a
dois exercícios financeiros, os efeitos financeiros da medida
poderão ser compensados pela redução permanente da despesa
orçamentária.

GABARITO:
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5) (FGV – Analista Planejamento e Finanças – SEPOG/RO – 2017)
Uma entidade governamental incorreu nas seguintes despesas, no
exercício de 2016.

- Despesa com vencimentos de funcionários ativos, inativos e
pensionistas: R$100.000;
- Despesa com contratos de terceirização de mão de obra:
R$40.000;
- Despesa com hora extra de funcionários ativos: R$20.000;
- Despesa com gratificações: R$50.000.
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Assinale a opção que indica o valor total classificado como Despesa
com Pessoal da entidade em 2016, de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

(A) R$100.000.
(B) R$120.000.
(C) R$170.000.
(D) R$190.000.
(E) R$210.000.

GABARITO:
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6) (FCC – Assistente Técnico Administrativo – Técnico Contábil –
Pref. Teresina/PI – 2016) O Secretario Municipal da Administração
autorizou, no mês de maio de 2016, a contratação de mão de obra
terceirizada em substituição de servidores e empregados públicos,
devido ao grande número de aposentadorias ocorridas nos meses
anteriores. Segundo a Lei Complementar no 101/2000, estas
despesas serão contabilizadas como
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(A) outras despesas de pessoal.
(B) serviços de terceiros – pessoa física.
(C) vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil.
(D) contratação por tempo determinado.
(E) outras despesas variáveis – pessoal civil.

GABARITO:
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7) (FGV – Analista Planejamento e Finanças – SEPOG/RO – 2017)
Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizados como

(A) outras despesas de pessoal.
(B) outras despesas contratuais.
(C) restos a pagar.
(D) despesas extraordinárias.
(E) despesas continuadas.

GABARITO:
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8) (FCC – Analista Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2014) O
Governador do Estado dos Coqueirais do Sul autorizou a
contratação de mão de obra terceirizada, no valor de R$
150.000,00, destinada à substituição de servidores e empregados
públicos. Estas despesas, nos termos da Lei Complementar no
101/2000, são contabilizadas como

(A) vencimentos e vantagens fixas.
(B) obrigações patronais.
(C) outras Despesas Variáveis − Pessoal Civil.
(D) outras despesas de pessoal.
(E) locação de mão de obra.

GABARITO:
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9) (FCC – Técnico Superior – An. Orçamento e Finanças – Pref.
Teresina/PI – 2016) No que se refere aos gastos com pessoal e à
receita corrente líquida apuradas pela Prefeitura de Teresina,
considere a hipotética tabela abaixo.
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Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, os valores
constantes da tabela revelam que o percentual de gastos com
pessoal sobre a receita corrente líquida, tomando-se como
referência o mês de dezembro de 2015 foi

(A) 50%, abaixo, portanto, do limite do Executivo municipal, que é
de 60%.

(B) 100%, acima, portanto, do limite do Executivo municipal, que
é de 60%.
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(C) 56%, acima, portanto, do limite do Executivo municipal, que é
de 54%.

(D) 100%, acima, portanto, do limite do Executivo municipal, que
é de 54%.

(E) 50%, abaixo, portanto, do limite do Executivo municipal, que é
de 54%.

GABARITO:
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