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23) (UFRJ – Contador – Geral – 2018) O município de Serena, ao
longo dos anos, tem aumentado constantemente suas despesas de
pessoal, conforme demonstram os Relatórios de Gestão Fiscal
publicados. No último exercício findo, atingiu um gasto de pessoal
de 75% de sua receita corrente líquida. Diante deste resultado, o
município tornou-se obrigado a tomar, dentre outras, a seguinte
medida:

A) reduzir em 10% as despesas com cargos em comissão e
funções de confiança.

B) cancelar as reposições de servidores para o magistério público
em função das aposentadorias.
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C) cancelar a revisão geral anual da remuneração dos servidores.

D) declarar estado de calamidade financeira.

E) suspender a contratação de horas extras, inclusive da área da
saúde.

GABARITO:

Despesa Pública



24) (CESPE – Procurador – Pref. Mun, BH - 2017) Se determinado
ente federativo ultrapassar o limite prudencial de despesa com
pessoal, ser-lhe-á vedada a contratação de pessoal para a
reposição de servidores aposentados da área de segurança.

GABARITO:

Despesa Pública



25) (FCC – Analista Judiciário – Administrativa – TRE/SP – 2017) A
despesa total com pessoal, de determinado órgão federal,
referente ao segundo quadrimestre de 2016, excedeu em R$
70.000 o limite máximo estabelecido no artigo 20 da Lei
Complementar no 101/2000. Considerando-se que o limite
máximo da despesa total com pessoal é de R$ 680.000, o limite
prudencial, segundo a Lei Complementar no 101/2000,
corresponde, em R$, a
(A) 646.000.
(B) 612.000.
(C) 712.500.
(D) 340.000.
(E) 675.000. GABARITO:
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26) (FCC – Analista Judiciário – Administrativa – TRE/PB – 2015)
Considere as despesas, abaixo, referentes ao Poder Judiciário de
um Estado e ao exercício financeiro de 2014 (valores expressos
em reais):

Elemento de Despesa - Valor apurado com base no regime de
competência
Contratação por tempo determinado - 800.000,00
Obrigações Patronais - 1.000.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas − Pessoal Civil - 4.350.000,00
Outras Despesas Variáveis − Pessoal Civil - 550.000,00
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Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Física (referente a conserto
de elevadores) - 240.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção - 125.000,00
Indenizações Trabalhistas (indenizações por demissão) -
474.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização - 200.000,00
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A Receita Corrente Líquida do referido Estado no exercício de 2014
foi R$ 120.000.000,00. Sendo assim, com base na Lei de
Responsabilidade Fiscal, o Poder Judiciário Estadual, em 2014 e
em reais,

Despesa Pública



(A) ultrapassou o limite máximo de despesa total com pessoal em
174.000,00.
(B) ultrapassou o limite máximo de despesa total com pessoal em
1.580.000,00.
(C) gastou 539.000,00 a mais do que o limite máximo de despesa
total com pessoal.
(D) gastou 1.796.000,00 a mais do que o limite prudencial de
despesa total com pessoal.
(E) ultrapassou o limite prudencial de despesa total com pessoal
em 60.000,00.

GABARITO:
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27) (FCC – Auditor Fiscal – SEFAZ/RJ – 2014) Considere as
despesas, a seguir, referentes ao Poder Executivo de um governo
estadual e ao exercício financeiro de 2012 (valores expressos em
milhares de reais):
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Elemento de Despesa
Valor Apurado com 
base no regime de 

competência

Contratação por Tempo Determinado 20.000,00

Obrigações Patronais 110.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas − Pessoal Civil 340.000,00

Outras Despesas Variáveis − Pessoal Civil 10.000,00

Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Física 40.000,00

Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00

Indenizações Trabalhistas (indenizações por 
demissão)

14.000,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos 
de Terceirização

5.000,00



A Receita Corrente Líquida no exercício de 2012 foi R$ (mil)
1.000.000,00. Em 2012, com base na Lei de Responsabilidade
Fiscal, o Poder Executivo Estadual

(A) não ultrapassou o limite pelo qual deveria ser alertado pelo
Tribunal de Contas (limite de alerta).

(B) ultrapassou o limite máximo de despesa total com pessoal em
R$ (mil) 9.000,00.

Despesa Pública



(C) ultrapassou o limite prudencial de despesa total com pessoal
em R$ (mil) 19.500,00.

(D) gastou R$ (mil) 49.000,00 a menos do que o limite máximo de
despesa total com pessoal.

(E) gastou R$ (mil) 71.000,00 a menos do que o limite prudencial
de despesa total com pessoal.

GABARITO:

Despesa Pública



28) (FGV – Analista – Administrativa – MP/RJ – 2016) Os dados
apresentados no Quadro II abaixo referem-se à execução do
orçamento de um Estado da Federação, apurado no último
quadrimestre do exercício de 2x15.
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Receitas arrecadadas R$ milhares

Correntes 722.410,00 

Capital 101.790,00 

Extraorçamentárias 9.685,00 

Receitas destinadas a transferências constitucionais 
obrigatórias 

22.880,00 

Receitas destinadas à formação do FUNDEB 86.450,00 

Receitas destinadas ao Plano de Seguridade dos Servidores 13.650,00 

Receitas destinadas ao Custeio de Pensões Militares 2.990,00 

Receitas destinadas à restituição de depósitos em garantia 4.095,00 

Receitas destinadas ao pagamento de Antecipação da Receita 5.000,00 



Considerando os dados apresentados no Quadro II para apuração
da Receita Corrente Líquida, no exercício de 2x15, a despesa total
com pessoal do Ministério Público Estadual tem como limite
prudencial, em milhares de reais, o valor de:

(A) 3.578,64;
(B) 4.192,92;
(C) 10.735,92;
(D) 11.332,36;
(E) 11.928,80.

GABARITO:

Despesa Pública


