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29) (FCC – Analista Judiciário – Área Administrativa – TRE/RR –
2015) Considerando-se que, para efeito de apuração da Despesa
Líquida com Pessoal − DLP referente ao 2o quadrimestre de 2014
do Poder Judiciário federal, o total da receita corrente líquida da
União era de R$ 8.550.000.000,00. Na verificação do cumprimento
do limite legal da despesa líquida de pessoal, nos termos da Lei
Complementar no 101/2000, o valor correspondente ao “limite
máximo” e de “alerta”, respectivamente, seria de
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(A) 513.000.000,00 e 461.700.000,00.
(B) 213.750.000,00 e 203.062.500,00.
(C) 513.000.000,00 e 487.350.000,00.
(D) 213.750.000,00 e 192.375.000,00.
(E) 513.000.000,00 e 436.050.000,00.

GABARITO:
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30) (FGV – Analista Judiciário – Contador – TJ/RO – 2015) O
Tribunal de Justiça de um ente da Federação ultrapassou o limite
máximo de despesa com pessoal, que era de R$ 1.740.000,00. O
limite foi ultrapassado em R$ 210.000,00, no segundo
quadrimestre de 2x12. De acordo com as disposições da LRF e
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), o órgão deverá eliminar:
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(A) pelo menos R$ 70.000,00 até o final do primeiro quadrimestre
de 2x13;
(B) pelo menos R$ 105.000,00 até o final do terceiro quadrimestre
de 2x12;
(C) todo o excesso até o final do primeiro quadrimestre de 2x13;
(D) todo o excesso até o final do segundo quadrimestre de 2x13;
(E) todo o excesso no quadrimestre seguinte ao descumprimento
do limite.

GABARITO:
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31) (CESPE – Analista Superior – Administrativo – TELEBRÁS –
2015) Caso um dado ente federado, ao final do segundo
quadrimestre de 2015, tenha ultrapassado o limite de gasto com
pessoal em R$ 600 milhões, isso significará que, até o final de
dezembro de 2015, ele deverá reduzir em no mínimo R$ 300
milhões a despesa com pessoal, sob pena de ficar impedido de
receber transferências voluntárias a partir de janeiro de 2016.

GABARITO:
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32) (FCC – Analista Judiciário – Área Contabilidade – TJ/AP –
2014) Considerando o previsto na LRF, se um órgão exceder em
12% o limite da despesa total com pessoal, fica obrigado a
eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes.
No primeiro quadrimestre a redução deverá ser, pelo menos, de

(A) 6%.
(B) 5%.
(C) 2%.
(D) 3%.
(E) 4%.

GABARITO:
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