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7) (CESPE - Auditor Estadual de Controle Externo - TCM/BA -
2018) O montante das obrigações financeiras de ente federativo
decorrentes da aquisição de bens móveis financiados em prazo
superior a doze meses deverá ser enquadrado em

A) dívida pública mobiliária.
B) operação de crédito.
C) concessão de garantias.
D) derivativo financeiro.
E) transferência de capital.

GABARITO:

Dívida e Endividamento



8) (FCC – Analista Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2014) O
Governo do Estado do Piauí formalizou confissão de dívida perante
a União. Nos termos da LRF, esse fato é equiparado a

(A) operação de crédito.
(B) dívida ativa não tributária.
(C) despesas de exercícios anteriores.
(D) refinanciamento de dívida pública.
(E) dívida pública extraorçamentária.

GABARITO:

Dívida e Endividamento



9) (FCC – Técnico Superior – Contador/ARTESE – Pref. Teresina/PI
– 2016) Considere as seguintes atribuições:

I. Estabelecer limites globais e condições para o montante da
dívida mobiliária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
II. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais
para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
III. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de
crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo Poder Público federal.
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IV. Autorizar operações externas de natureza financeira, de
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios.

À luz da Constituição da República, compete ao Senado Federal o
que se afirma APENAS em
(A) I e III.
(B) II e IV.
(C) II, III e IV.
(D) I e IV.
(E) I, II e III.

GABARITO:

Dívida e Endividamento



10) (FGV - Auditor Controle Interno – Controladoria –
SEPLAG/Niterói – 2018) Um Estado brasileiro suspende o
pagamento de sua dívida fundada por um período superior a dois
anos, sem uma justificativa plausível. Em uma situação como essa,
fica permitido à União

(A) realizar uma intervenção federal para reorganizar as finanças
do Estado.

(B) iniciar o rito ordinário para o impeachment do governador do
Estado.
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(C) instituir um plebiscito para a anexação do Estado devedor a
um outro estado.

(D) acionar o STF com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
para que tome as medidas cabíveis.

(E) levar, para ser votada na Comissão Mista de Orçamento,
proposta de transferência de recursos para o Estado.

GABARITO:

Dívida e Endividamento



11) (FCC – Consultor Legislativo – Tributação – CLDF – 2018) As
seguintes obrigações foram incorridas por um determinado ente
público estadual em março de 2018:

− Operação de crédito no valor de R$ 1.200.000,00 com
vencimento em março de 2020.

− Operação de crédito no valor de R$ 700.000,00, prevista no
orçamento, com vencimento em dezembro de 2018.
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De acordo com as determinações da Lei Complementar no
101/2000, as obrigações incorridas pelo ente público estadual
classificam-se, respectivamente, como dívida pública

(A) consolidada e mobiliária.
(B) consolidada e flutuante.
(C) consolidada e consolidada.
(D) fundada e mobiliária.
(E) flutuante e fundada.

GABARITO:

Dívida e Endividamento



12) (SMA – Analista Legislativo – Orçamento e Finanças – CM/RJ –
2015) Para verificação dos diversos limites impostos pela
legislação vigente, uma prefeitura, em 31/12/2014, apurou que o
montante da sua receita corrente líquida no exercício
correspondeu a R$ 600.000,00. No exercício findo, e com base na
legislação, a dívida consolidada líquida do município estaria
limitada ao seguinte montante:

(A) R$ 900.000,00
(B) R$ 720.000,00
(C) R$ 1.020.000,00
(D) R$ 1.200.000,00

GABARITO:

Dívida e Endividamento



13) (SMA – Analista Legislativo – Orçamento e Finanças – CM/RJ –
2015) Para verificação dos diversos limites impostos pela
legislação vigente, uma prefeitura, em 31/12/2014, apurou que o
montante da sua receita corrente líquida no exercício
correspondeu a R$ 600.000,00. No exercício financeiro, com base
nas normas vigentes, as contratações de operações de créditos
estariam limitadas ao seguinte valor:

(A) R$ 192.000,00
(B) R$ 42.000,00
(C) R$ 69.000,00
(D) R$ 96.000,00

GABARITO:

Dívida e Endividamento



14) (SMA – Analista Legislativo – Contabilidade – CM/RJ – 2015) A
operação de crédito por antecipação de receita orçamentária
(ARO) destina-se a atender insuficiência de caixa durante o
exercício financeiro. O limite aplicável para a sua realização, de
acordo com a legislação vigente, está definido a um percentual da
Receita Corrente Líquida (RCL). Supondo-se que, numa
determinada data, o valor apurado da RCL de um município foi
igual a R$ 500.000, a operação de ARO, no exercício, estaria
limitada ao seguinte montante:
(A) R$ 35.000,00
(B) R$ 57.500,00
(C) R$ 80.000,00
(D) R$ 110.000,00 GABARITO:

Dívida e Endividamento



15) (FGV – Auditor Substituto – TCE/RJ – 2015) Quadro –
Informações relativas à execução orçamentária de um município
do Estado do Rio de Janeiro durante o exercício de 20x4 (Janeiro a
Dezembro).

Disposições Preliminares



Disposições Preliminares

Descrição  Valores em milhares 

Receitas Tributárias  2.750.000,00 

Receitas de Contribuições  440.000,00 

Receita Patrimonial  770.000,00 

Receita Industrial  8.200,00 

Receita de Serviços  155.000,00 

Transferências Correntes  3.500.000,00 

Outras Receitas Correntes  1.700.000,00 

Receitas de Operações de Crédito Internas  250.000,00 

Antecipação da Receita Orçamentária  50.000,00 

Receita de Amortização de empréstimos  65.000,00 

Receita de Alienação de bens  10.000,00 

Receitas de Depósitos e Cauções  20.000,00 

Contribuições dos Servidores p/ Plano de 

Previdência  

440.000,00 

Compensação Financeira entre Regimes 

Previdenciários  

5.000,00 

Dedução de Receita para Formação do FUNDEF  190.000,00 

Despesa com Juros e Encargos da Dívida  450.000,00 

Despesa total com Pessoal Ativo  3.150.000,00 

Despesa total com Pessoal Inativo  750.000,00 

Despesa total com Pessoal Terceirizado  2.300.000,00 

 



Considerando as informações do Quadro, os limites da Dívida
Consolidada Líquida e de realização de operações de crédito para o
município no exercício de 20x4 são, respectivamente:

(A) 17.376.400,00 e 5.212.920,00;
(B) 10.425.840,00 e 1.390.112,00;
(C) 9.576.400,00 e 2.872.920,00;
(D) 5.745.840,00 e 766.112,00;
(E) 5.212.920,00 e 999.143,00.

GABARITO:
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