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10) (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT 20ª Região –
2016) A Despesa Líquida com Pessoal, no valor de R$ 578.580.000
do período de janeiro a dezembro de 2015 de determinado órgão
federal, está de acordo com o limite máximo permitido. Segundo a
Lei Complementar no 101/2000:

(A) Serão contabilizados como "Locação de Mão de Obra” os
valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos.
(B) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a
realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente
anteriores, adotando-se o regime de caixa.
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(C) Na verificação do atendimento dos limites definidos, não será
computada a despesa relativa a incentivo à demissão voluntária.

(D) A verificação do cumprimento dos limites será realizada ao
final de cada bimestre.

(E) O limite prudencial corresponde a 75% sobre o limite máximo.

GABARITO:

Despesa Pública



11) (CESPE - Procurador - PGE/PE - 2018) À luz da LRF, considera-
se despesa de pessoal para fins de atendimento aos limites
orçamentários o(a)

A) auxílio-transporte.
B) FGTS.
C )indenização por demissão de servidores ou empregados.
D) assistência para custeio de educação pré-escolar.
E) auxílio-alimentação.

GABARITO:

Despesa Pública



12) (CESPE - Auditor Estadual de Controle Externo - TCM/BA -
2018) Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes
federativos deverão contabilizar no limite de despesas com pessoal
o somatório dos gastos relativos a pessoal ativo e inativo e
pensionistas, incluídos

A) os respectivos encargos sociais, com exceção dos beneficiários.

B) os respectivos encargos sociais, exceto os valores relativos a
funções públicas e mandatos eletivos.
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C) os valores relativos a funções e cargos eletivos, excetuando-se
os respectivos encargos sociais que compõem conta distinta
daquela de despesa de pessoal.

D) os valores relativos a funções públicas e mandatos eletivos,
acrescidos dos respectivos encargos sociais.

E) os respectivos encargos sociais, afora os valores de
contribuições pagas para fins de previdência.

GABARITO:

Despesa Pública



13) (FCC – Analista Judiciário - Área Adm. - Contabilidade -
TRT/6ª Região – 2012) Sobre a Despesa com Pessoal prevista na
Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar:

(A) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a
realizada no mês em referência com a do bimestre anterior,
adotando-se o regime de competência.

(B) A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e
em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da
receita de capital líquida.
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(C) É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da
despesa com pessoal e não atenda o limite legal de
comprometimento aplicado às despesas com a mão de obra
terceirizada.
(D) Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que
se referem à substituição de servidores e empregados públicos
serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal”.
(E) A verificação do cumprimento dos limites com a despesa de
pessoal será realizada ao final de cada bimestre.

GABARITO:
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14) (FCC – Analista Judiciário - Área Administrativa - TRE/PR –
2012) São consideradas despesas de pessoal, para fins de
apuração dos limites previstos no artigo 19 da Lei de
Responsabilidade Fiscal:

(A) os proventos dos inativos custeados com recursos oriundos da
arrecadação de contribuições dos segurados.
(B) os subsídios dos agentes políticos.
(C) as despesas decorrentes de decisões judiciais.
(D) as indenizações por demissão de servidores.
(E) as diárias e ajudas de custo.

GABARITO:

Despesa Pública



15) (FCC – Auditor Controle Externo – Jurídico – TCM/GO – 2015)
No exercício de suas atribuições, o TCM/GO deve apurar as
despesas com pessoal dos entes jurisdicionados para o fim de
controlar a obediência aos limites estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal − LRF. Deverão ser considerados nesses
cálculos, entre outros, os seguintes gastos:

(A) indenização por demissão de empregados, horas extras e
proventos de aposentadoria.

(B) adicionais, contribuições às entidades de previdência e
despesas decorrentes de decisão judicial.
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(C) vencimentos, encargos sociais e indenização por demissão de
servidores.

(D) contratos de terceirização de mão de obra com substituição de
servidores, gratificações e pensões.

(E) vantagens fixas e variáveis, subsídios e incentivos à demissão
voluntária.

GABARITO:

Despesa Pública



16) (FGV – Especialista Legislativo – Qualquer Nível Superior –
ALERJ – 2017) Em um determinado ente estadual, o limite da
despesa total com pessoal no âmbito do Poder Legislativo é de
60% para a Casa Legislativa e 40% para o Tribunal de Contas.
Sabendo-se que ao final do terceiro quadrimestre do último
exercício financeiro encerrado, o ente estadual apurou uma receita
corrente líquida de R$ 51,25 bilhões, o limite máximo da despesa
total com pessoal da Assembleia Legislativa corresponde a:
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(A)R$ 922.500.000;
(B) R$ 1.025.000.000;
(C) R$ 1.537.500.000;
(D) R$ 1.845.000.000;
(E) R$ 3.075.000.000.

GABARITO:

Despesa Pública



17) (FGV – Auditor Controle Interno – Controladoria –
SEPLAG/Niterói – 2018) No ano de 2017, o limite de gastos com
pessoal do Ministério Público de um determinado Estado da
Federação foi de R$ 400 mil, de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). Sendo assim, é correto dizer que o
limite de gastos com pessoal do Judiciário desse Estado foi de

(A)R$ 200 mil.
(B) R$ 600 mil.
(C) R$ 800 mil.
(D) R$ 1 milhão
(E) R$ 1,2 milhão. GABARITO:

Despesa Pública


