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18) (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT 16ª Região –
2014) De acordo com a Constituição Federal, a despesa com
pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar. Assim, a Lei Complementar no 101/2000
estabeleceu limites máximos de despesas com pessoal para cada
Poder. Com relação aos órgãos da esfera federal, a repartição dos
limites não poderá exceder os seguintes percentuais:
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I. 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União;
6% para o Judiciário.
II. 49% para o Executivo; 2% para o Ministério Público da União.
III. 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União;
6% para o Judiciário.
IV. 40,9% para o Executivo; 0,6% para o Ministério Público da
União.
V. 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União;
16% para o Judiciário.
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Está correto o que se afirma APENAS em
(A) I e II.
(B) IV e V.
(C) I e IV.
(D) III e IV.
(E) II e V.

GABARITO:
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19) (CESPE – Procurador – Pref. Mun, BH - 2017) É nulo de pleno
direito o ato do qual resulte aumento de despesa com pessoal
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato
eletivo.

GABARITO:
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20) (FGV – Analista Censitário – Ciências Contábeis – IBGE –
2017) Entre as disposições mais relevantes da Lei de
Responsabilidade Fiscal para o controle das finanças públicas, está
a definição de limites para despesa com pessoal por poder e
órgão. Considerando os limites estabelecidos para entes
municipais, para uma receita corrente líquida de R$ 720 milhões, o
limite prudencial para a despesa com pessoal no âmbito do poder
legislativo é:
(A) 17.100.000,00;
(B) 18.000.000,00;
(C) 38.880.000,00;
(D) 41.040.000,00;
(E) 43.200.000,00. GABARITO:
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21) (VUNESP – Agente de Fiscalização – Administração – TCE/SP –
2017) No tocante ao controle da despesa com pessoal, a Lei
Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
estabelece que se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou
órgão que houver incorrido no excesso, dentre outros, o
provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal
a qualquer título, ressalvada

(A) a contratação de pessoal para preenchimento de cargos de
livre nomeação e exoneração a serem lotados no Gabinete do
Chefe do Poder Executivo.
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(B) a reposição de cargos vagos existentes no Ministério Púbico,
Defensoria Pública e Procuradoria-Geral do Estado.
(C) a lotação de cargos destinados a áreas estratégicas,
previamente determinadas pela lei de cada ente federativo.
(D) a contratação emergencial de profissionais e agentes das áreas
da saúde e da assistência social.
(E) a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de
servidores das áreas de educação, saúde e segurança.

GABARITO:
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22) (FCC – Auditor Fiscal – SEFAZ/GO – 2018) As seguintes
informações sobre as despesas de um Poder Executivo estadual,
referentes ao exercício financeiro de 2017, foram extraídas do seu
sistema de contabilidade, sendo que os valores estão em reais:
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Classificação 
da Despesa

Orçamentári
a quanto à
Natureza

Descrição
Despesa

Empenhada

Despesa 
conforme
o Regime

de 
Competência

Despesa
Paga

3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas 

– Pessoal Civil
5.500.000,00 5.500.000,00

5.500.000,
00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.900.000,00 1.900.000,00
1.900.000,

00

3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis –

Pessoal Civil
1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,
00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil 500.000,00 480.000,00 480.000,00

3.3.90.34.00
Outras Despesas de Pessoal 

decorrentes de
Contratos de Terceirização

950.000,00 900.000,00 900.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.000.000,00 980.000,00 900.000,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 300.000,00 250.000,00 200.000,00



A Receita Corrente Líquida do estado referente ao exercício
financeiro de 2017 foi R$ 20.000.000,00.

Com base nessas informações, em decorrência das determinações
da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à despesa total com
pessoal, o Poder Executivo estadual, ao final do exercício financeiro
de 2017,

(A) estava vedado a contratar horas extras e a conceder
vantagens, aumentos, reajustes ou adequar a remuneração a qual
quer título.
(B) estava vedado a contratar operações de crédito destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária.
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(C) estava impedido de receber transferências voluntárias.

(D) não estava vedado a alterar estrutura de carreira que
implicasse em aumento de despesa.

(E) não estava sujeito a ser alertado pelo Tribunal de Contas do
respectivo estado.

GABARITO:
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