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Olá, amigos e amigas do Plenus,

Este é o seu Caderno Estratégico. Este material é uma coletânea das questões mais 
importantes de provas objetivas específicas da matéria que será objeto de sua Sinopse de 
Estudos desta semana. Todas as questões são das principais bancas dos certames da sua área 
específica de estudo dos últimos quatro anos.

Tais questões são aqui apresentadas para que você possa não somente verificar 
como os temas desta matéria vêm caindo em concursos, mas, principalmente, para guiar o 
seu estudo desta semana. 

A ideia deste material é que você possa monitorar como os temas vêm caindo em 
provas, para que, ao ler a Sinopse de Estudos, saiba identificar os temas mais relevantes, po-
dendo estabelecer suas estratégias de estudo juntamente com o seu Professor Tutor.

Nossa proposta é que você resolva as questões antes de ler a Sinopse de Estudos 
(obviamente, nada impede que você faça o caminho oposto) para assim poder estrategica-
mente saber os pontos que devem ser lidos com mais atenção no material de estudos. 

Sabemos que muitos alunos preferem treinar apenas depois de estudar os temas. 
Isso evidentemente também será possível caso o aluno assim o deseje. No entanto, para 
aqueles que optarem por seguir o caminho aqui proposto (primeiro resolver as questões de 
concursos anteriores para somente depois ler a Sinopse de Estudos semanal), adiantamos 
que o treinamento dos temas estudados ocorrerá por meio das questões semanais (ainda 
inéditas em concursos, posto que foram elaboradas por nossa equipe) que disponibilizare-
mos ao longo do Curso. 

Assim sendo, nossa proposta de estudos é:

1) Resolver as questões de provas de concursos anteriores do tema de estudo se-
manal;
2) Com base na resolução de questões anteriores, estudar a Sinopse de estudos 
semanal, pois assim o seu estudo será mais atento ao que costuma cair em provas;
3) Ao longo de todo o curso, por meio das questões semanais elaboradas pelo Ouse 
ir treinando os conteúdos por meio daquilo que apostamos que será objeto de pro-
va daqui por diante.

Desse modo, não só os seus estudos como os seus treinos serão completos, foca-
dos no que costuma cair e já atentos aquilo que nosso super time de Professores aposta que 
virá nos próximos certames.

Equipe Ouse Saber.
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DIREITO FINANCEIRO
DESPESAS PÚBLICAS – PARTE II

QUESTÃO 1

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: PGE-SE / Prova: Procurador do Estado

Considerando as previsões constitucionais e legais relativas a despesas de pessoal, assinale a 
opção correta.

a) Para a concessão de aumento na remuneração aos servidores públicos, é suficiente previsão 
na lei orçamentária anual.
b) O percentual que limita as despesas de pessoal ativo somente poderá ser alterado por emen-
da constitucional.
c) A exoneração de servidores públicos estáveis poderá ser executada apenas após a exonera-
ção de todos os cargos em comissão e funções de confiança.
d) O pagamento dos proventos de aposentados é classificado como despesas correntes de cus-
teio.
e) De acordo com a LRF, há diferença classificatória e de planejamento entre mão de obra ter-
ceirizada que substitua servidores e mão de obra da área-meio. 

QUESTÃO 2

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: PGE-SE / Prova: Procurador do Estado

Acerca dos limites da despesa total de gastos com pessoal, assinale a opção correta.

a) Os percentuais desses limites previstos na legislação incidem sobre a receita corrente nominal.
b) Os percentuais de gastos para o MPU e o Poder Judiciário são equivalentes.
c) Estão previstos na CF os percentuais referentes a esses limites.
d) Os percentuais previstos para esses limites são os mesmos para cada ente federativo.
e) São excluídas desses limites as despesas com indenização por demissão de servidores.
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QUESTÃO 3

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: Prefeitura de Belo Horizonte – MG / Prova: Procurador Municipal

A respeito do regime normativo das despesas constante na CF e na legislação complementar 
em matéria financeira, assinale a opção correta.

a) A subvenção econômica em empresa pública pode ser realizada para o aumento de seu capi-
tal social, devendo estar contemplada em lei específica, com expressa inclusão da despesa no 
orçamento fiscal.
b) A expansão quantitativa do atendimento e dos serviços de saúde e assistência social presta-
dos pelo município deve ser compensada pelo aumento permanente de receita ou pela redu-
ção de outra despesa de custeio.
c) As subvenções sociais e econômicas são transferências realizadas a pessoas jurídicas públi-
cas ou privadas para cobrir despesas de custeio.
d) Qualificada como despesa de capital obrigatória, a despesa de pessoal é dotada de caráter 
continuado.

QUESTÃO 4

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: Prefeitura de Fortaleza – CE / Prova: Procurador Municipal

Dado o princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas da 
União, de qualquer natureza, procedência ou destino, incluída a dos fundos dos empréstimos e 
dos subsídios. Tal princípio é de grande importância para o direito financeiro e se concretiza na 
norma do art. 165, § 5.º, da CF e em diversas constituições modernas.

A respeito do orçamento público na CF e dos princípios orçamentários vigentes no ordenamen-
to jurídico brasileiro, julgue o item que se segue.

A exigência de previsão de dotação orçamentária suficiente para a contratação de pessoal, pre-
vista na LRF, não alcança os contratos temporários e os relativos à terceirização de mão de obra.

(   ) Certo
(   ) Errado
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QUESTÃO 5

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: Prefeitura de Fortaleza – CE / Prova: Procurador Municipal

A respeito de endividamento e de receita e despesa públicas, julgue o item seguinte.

Os gastos com contratos de terceirização de mão de obra incluem-se no cálculo do limite de 
despesas com pessoal e são contabilizados como pagamentos aos ocupantes de cargos, fun-
ções ou empregos públicos.

(   ) Certo
(   ) Errado

QUESTÃO 6

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: Prefeitura de Fortaleza – CE / Prova: Procurador Municipal

A respeito de endividamento e de receita e despesa públicas, julgue o item seguinte.

Não é exigível prévia dotação orçamentária para a concessão de vantagem ou aumento de re-
muneração em recomposição salarial orientada pela reposição do poder aquisitivo em virtude 
da inflação.

(   ) Certo
(   ) Errado

QUESTÃO 7

Ano: 2016 / Banca: CESPE / Órgão: PGE-AM / Prova: Procurador do Estado

Acerca de receita e despesa públicas no direito financeiro brasileiro, julgue o próximo item.

Não tem natureza jurisdicional, mas sim administrativa, o ato do presidente de tribunal de jus-
tiça que solicita ao Poder Executivo a realização de despesa com obrigação decorrente de sen-
tença judicial condenatória proferida contra o Estado.

(   ) Certo
(   ) Errado
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QUESTÃO 8

Ano: 2016 / Banca: CESPE / Órgão: PGE-AM / Prova: Procurador do Estado

Acerca de receita e despesa públicas no direito financeiro brasileiro, julgue o próximo item.

O Poder Executivo do estado-membro se submete legalmente ao limite prudencial para despe-
sas com pessoal, que é de 95% da soma das receitas arrecadadas no mês em referência e nos 
onze anteriores, excluídas as duplicidades.

(   ) Certo
(   ) Errado

QUESTÃO 09

Ano: 2016 / Banca: FCC / Órgão: Prefeitura de São Luiz – MA / Prova: Procurador Municipal

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) dedica vários dispositivos à questão da despesa 
pública. De acordo com esta lei, 

a) a despesa corrente derivada de portaria, que fixe para o ente obrigação legal com prazo de 
execução de 18 meses, é considerada despesa obrigatória de caráter continuado. 
b) para compensar a criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, o Ente 
político pode promover uma redução de despesas ou utilizar excesso de arrecadação de exer-
cício anterior.  
c) é considerada lesiva ao patrimônio público a assunção de obrigação relativa à criação, ou 
expansão, de ação governamental, desacompanhada da respectiva estimativa do impacto or-
çamentário-financeiro, no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 
d) considera-se adequada com a lei orçamentária anual a despesa objeto de dotação específi-
ca e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as 
despesas da mesma espécie realizadas, previstas no orçamento anual, não seja ultrapassado o 
limite global estabelecido para o exercício. 
e) a desapropriação de imóveis urbanos, para fins de pleno desenvolvimento da função social 
da cidade, não depende de prévia estimativa de impacto orçamentário-financeiro.  
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QUESTÃO 10

Ano: 2014 / Banca: CESPE / Órgão: PGE-PI / Prova: Procurador do Estado

À luz da LRF, assinale a opção correta relativamente aos limites para a realização de despesas 
públicas.

a) É obrigatória e de caráter continuado despesa corrente derivada de lei ou de ato normativo 
que fixe obrigação legal para a sua execução por período superior a dois exercícios; não se con-
sidera aumento desse tipo de despesa a prorrogação daquela anteriormente criada por prazo 
determinado.
b) É nulo de pleno direito ato de governador que resulte em aumento de despesa em geral ex-
pedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato.
c) É vedado ao chefe do Poder Executivo, no último quadrimestre do seu mandato, contrair 
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro desse quadrimestre, 
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibili-
dade de caixa para esse efeito.
d) Embora os atos que criarem ou majorarem despesas obrigatórias de caráter continuado de-
vam ser instruídos com as estimativas de impacto previstas na LRF e com a demonstração da 
origem dos recursos para seu custeio, isso não se aplica a despesas destinadas ao serviço da 
dívida nem ao reajuste de servidores previsto na CF.
e) Ato de criação de ação governamental que gere aumento da despesa de caráter continuado 
terá de ser acompanhado ou de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos dois exer-
cícios subsequentes à sua entrada em vigor, ou de declaração do ordenador da despesa de que 
o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA 
e com a LDO.

QUESTÃO 11

Ano: 2018 / Banca: CESPE / Órgão: PGE-PE / Prova: Procurador do Estado

À luz da LRF, considera-se despesa de pessoal para fins de atendimento aos limites orçamentá-
rios 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.
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QUESTÃO 12

Ano: 2019 / Banca: CESPE / Órgão: PGM - Campo Grande – MS / Prova: Procurador Municipal

Tendo como referência a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item seguinte.

É nulo de pleno direito o ato de prefeito de município brasileiro que resulte em aumento de 
despesa em geral nos cento e oitenta dias anteriores ao final do seu mandato.

(   ) Certo
(   ) Errado

QUESTÃO 13

Ano: 2019 / Banca: CESPE / Órgão: PGM - Campo Grande – MS / Prova: Procurador Municipal

Tendo como referência a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item seguinte.

Segundo a LRF, em todo município brasileiro, tomando-se como referência o total da receita 
corrente líquida em cada período de apuração, deverá ser observado o limite de 60% para gas-
tos com pessoal.

(   ) Certo
(   ) Errado

QUESTÃO 14

Ano: 2019 / Banca: CESPE / Órgão: PGM - Campo Grande – MS / Prova: Procurador Municipal

Tendo como referência a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue o item seguinte.

Conforme a LRF, não se admite utilizar recursos públicos, incluídos os de operações de crédito, 
para socorrer instituição do Sistema Financeiro Nacional, salvo mediante lei específica.

(   ) Certo
(   ) Errado
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QUESTÃO 15

Ano: 2019 / Banca: CESPE / Órgão: Prefeitura de Boa Vista – RR / Prova: Procurador Municipal

Considerando as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item a seguir, relativo 
à destinação de recursos públicos para o setor privado.

Não é viável autorizar a abertura de crédito adicional para permitir a destinação de recursos de 
fundação pública municipal para a cobertura de necessidades de cidadãos, pois esse tipo de 
despesa somente pode ser realizado com base em dotações originariamente estabelecidas na 
lei orçamentária.

(   ) Certo
(   ) Errado

QUESTÃO 16

Ano: 2019 / Banca: CESPE / Órgão: Prefeitura de Boa Vista – RR / Prova: Procurador Municipal

De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, que apresenta normas gerais de direito financeiro, julgue o 
próximo item.

Caso o balanço de fundo especial integrante do orçamento municipal aponte saldo positivo, 
este será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo, salvo previsão diver-
sa na lei orgânica do município.

(   ) Certo
(   ) Errado

QUESTÃO 17

Ano: 2018 / Banca: CESPE / Órgão: PGM - João Pessoa – PB / Prova: Procurador Municipal

À luz da LRF, julgue os próximos itens.

I. São exigências para a realização de transferência voluntária, entre outras, a observância dos 
limites das dívidas consolidada e mobiliária e de operações de crédito e a previsão orçamentá-
ria de contrapartida pelo recebedor.
II. Em nenhuma hipótese poderão ser utilizados recursos públicos, nem mesmo de operações 
de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a 
concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acio-
nário.
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III. Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas 
pelo ente da Federação.
IV. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físi-
cas ou déficits de pessoas jurídicas, por instituições financeiras estatais, deverá ser autorizada 
por lei específica, atender às condições estabelecidas na LDO e estar prevista no orçamento ou 
em seus créditos adicionais.

Estão certos apenas os itens:

a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.

QUESTÃO 18

Ano: 2018 / Banca: FCC / Órgão: Prefeitura de Caruaru – PE / Prova: Procurador Municipal

Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar:

a) Não se considera aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
b) É adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação não específica mas 
suficiente, de forma que a soma das despesas, realizadas e a realizar, previstas em programas 
de trabalho semelhantes, não seja ultrapassada pelo limite fixado no plano plurianual.
c) É incompatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se 
conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos, mas 
não infrinja qualquer de suas disposições.
d) O empenho da despesa independe de sua compatibilidade e adequação com as leis orça-
mentária anual, de diretrizes orçamentárias e plano plurianual.
e) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de 
despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração do ordenador da despesa de 
que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e com-
patibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

GABARITO: 
01 - E | 02 - E | 03 - C | 04 - E | 05 - E | 06 - C | 07 - C | 08 - E | 09 - C | 10 - D | 11 – B | 12 – E | 13 – C 
14 – C | 15 – E | 16 – E | 17 – B | 18 – E


