
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Agente Administrativo

01. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e 
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

02. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação,  da variação  do  índice  de  preços,  do crescimento  econômico  ou de 
qualquer outro fator  relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos 
últimos dois anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia 
de cálculo e premissas utilizadas.

03. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de: estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; declaração do ordenador da despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 
com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

04. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento  de  metas  de  resultados  entre  receitas  e  despesas  e  a  obediência  a  limites  e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade 
social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

05. Segundo  a  Lei  Complementar  101,  podemos  definir  operação  de  crédito  o  compromisso 
financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição 
financeira de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços,  arrendamento  mercantil  e  outras  operações  assemelhadas,  inclusive  com o uso  de 
derivativos financeiros.

06. Segundo  a  Lei  Complementar  101,  se  a  dívida  consolidada  de  um  ente  da  Federação 
ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o 
término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro.

07. Para os efeitos da Lei Complementar 101, empresa controlada: sociedade cuja maioria do 
capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação.

08. O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, 
constitui  receita  do Tesouro Nacional,  e  será transferido até o décimo dia  útil  subsequente  à 
aprovação dos balanços mensais.

09. No prazo de sessenta dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, 
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, 
evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos 
balanços.

10. Podemos definir Cultura Organizacional como o conjunto de valores, normas, crenças guia e 
conhecimentos que são compartilhados pelos membros de uma organização e transmitidos para 
os seus novos membros. 



GABARITO

01. C
Comentários: É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o 
disposto no caput, no que se refere aos impostos.

02. E
Comentários: O prazo é de 3 anos e não 2.

03. C
Comentários: É o que menciona o artigo 16 da Lei Complementar 101.

04. C
Comentários:  As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios.

05. C
Comentários: Mútuo, aqui, representa empréstimos.

06. C
Comentários: A dívida consolidada representa o montante das obrigações financeiras.

07. C
Comentários: Nesta situação, é o que afirma o artigo segundo, inciso II da LC 101.

08. E
Comentários: Os balanços são semestrais e não mensais.

09. E
Comentários: O prazo correto é de 90 dias e não 60 dias.

10. C
Comentários:  A cultura representa a parte não escrita, de sentimentos, da Organização. Todos 
participam da cultura, mas em geral ela passa despercebida.


