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MATERIAL DE DIREITO ECONÔMICO – CURSO DA AGU
1. Leitura da Constituição: destaque para os artigos 170, 173, 174, 176, 177, 178, 184, 185, 186 e
192. Vale a pena ler a Constituição no site do STF.
2 Leitura das provas anteriores do CESPE.
3 Referência Bibliográfica: julgados mais importantes: STF: ADIN 319, 1950, 3512.
4 Informativos do STF: 500 (ADI 3330); 502 (STA -223); 505 (RE550769); 510 (ADPF 46); 522
(RE 441.280).
5 Julgados citados na aula:
STJ: REsp 1.051.023; REsp 821.083; HC14.333; HC 21.804; MS 6.166; RMS 17.381; REsp811.608;
ED 787.101; Edcl no REsp n. 662.033; REsp 1.061.530; REsp 734.440; REsp 962.631;REsp 780.885;
REsp 834954; REsp 633.722; REsp 829.747; REsp 551.959; RMS 10.131; REsp 663.781
STF: RE 349.686; RE 413.782; MS 27.516; RE 201.919, ADI 2591; MS 25.888; RE 407.099, RE
220.906; RE 422.941; ADI 3128; ADI 3.768; RE 148.260; RE 410.715; STA 118; AG no RE 172.465;
RE 427.463; RE 432.789; RE 188.951; ADC 12; ADPF 45

PROVAS DE DIREITO ECONÔMICO E FINANCEIRO
Ponto 1 – Finanças Públicas na Constituição Federal de 1988
(Procurador da República. 24º Concurso – 2008)
34. Segundo o sistema constitucional financeiro vigente, é certo afirmar que:
a) o principio da unidade do orçamento não mais é adotado pela Carta Magna;
b) a unicidade orçamentária veio a ser substituída pelos orçamentos plurianuais e pelo de diretrizes
orçamentárias;
c) apesar de haver três orçamentos em nossa ordem jurídica, consoante o disposto no art. 165, da Lei
Fundamental, a unidade de orçamento persiste, porquanto a unidade não é
documental. mas de programas a serem implementados dentro de uma estrutura integrada do
Sistema;
d) ao contrário de textos constitucionais anteriores, a Constituição de 1988 não contempla o chamado
principio da exclusividade em matéria orçamentária.

(Analista de controle externo – Administração pública e/ou de empresas – TCE/AC CESPE/2008)
34. De acordo com a Constituição Federal, é vedada a apresentação de emendas parlamentares ao
projeto de lei do orçamento que tratem de despesas sobre:
A. transferências voluntárias para estados e municípios.
B. previdência social.
C. Poder Legislativo.
D. serviço da dívida.
E. tribunal de contas.
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(Procurador Federal. CESPE/2007)
96. Caso uma sociedade de economia mista, verificando existir prévia e suficiente dotação
orçamentária, que atenda às projeções de despesas com pessoal, celebre acordo coletivo com sindicato
da categoria, concedendo aumento salarial aos seus empregados, nessa situação, a celebração do
acordo coletivo ferirá dispositivo constitucional, tendo em vista que a concessão de aumento salarial
depende de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
Ponto 2 – Orçamento.
2.1. Conceito e espécies.
(Procurador do Estado do Piauí - CESPE/2008)
91. Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias
A disciplinar as transferências financeiras entre entidades privadas.
B estabelecer limitações à expansão de receitas governamentais.
C dispor sobre o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados
pela iniciativa privada.
D quantificar o resultado primário a ser obtido com vistas à redução do montante da dívida e das
despesas com juros.
E dispor sobre o equilíbrio entre custos e despesas.
(Procurador do Estado do Ceará – CESPE/2008)
26. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
A. é de iniciativa do Poder Legislativo.
B. tem o objetivo, entre outros, de orientar a elaboração do plano plurianual e da LOA.
C. compreende as metas e prioridades da administração pública, excluindo as despesas de capital para
o exercício financeiro subseqüente.
D. dispõe sobre alteração na legislação financeira.
E. tem o objetivo, entre outros, de estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais
de fomento.
(Procurador Federal. CESPE/2007)
93. Entre as finalidades do orçamento fiscal e do orçamento de investimento, observa-se a de reduzir
desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.
(Analista Ambiental – Administração e planejamento em meio ambiente - Ministério do Meio Ambiente
– CESPE/2008 – caderno alfa)
120. A concepção do PPA 2008/2011 é compatível com os compromissos da Agenda 21,
buscando combinar crescimento econômico com redução das desigualdades sociais e respeito ao meio
ambiente, com participação e controle social.
(Analista de controle externo – Administração pública e/ou de empresas – TCE/AC CESPE/2008)
22. Julgue os itens subseqüentes, relativos ao plano plurianual (PPA).
I O instrumento de organização da ação governamental, que visa à concretização dos objetivos
pretendidos, é mensurado por indicadores estabelecidos no PPA.
II O PPA, cujo envio ao Congresso Nacional é de competência exclusiva do presidente da República,
deverá estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração
pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada. O presidente da República poderá remeter mensagem ao Congresso
Nacional propondo modificação no PPA, após a votação na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
III Os princípios que orientam o PPA são a identificação clara dos objetivos e das prioridades do
governo, a integração do planejamento e do orçamento, a promoção da gestão empreendedora, a
garantia da transparência, o estímulo às parcerias, a gestão orientada para resultados e a organização
das ações de governo em programas.
IV As metas devem ser quantificadas física e financeiramente para possibilitar o acompanhamento e a
avaliação do PPA, bem como a apuração do custo unitário e total dos programas e ações do governo,
de forma a permitir a avaliação do resultado.
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V As operações especiais que englobam as despesas em relação às quais não se pode associar um bem
ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como dívidas, ressarcimentos,
indenizações e outras afins, serão vinculadas a um programa específico constante do PPA.
Estão certos apenas os itens:
A. I, II e V.
B. I, III e IV.
C. I, IV e V.
D. II, III e IV.
E. II, III e V.
2.2 Natureza jurídica.
(Analista Judiciário. Área administrativa. STJ - CESPE/2008)
O ciclo orçamentário corresponde a um período de quatro anos, que tem início com a elaboração do
PPA e se encerra com o julgamento da última prestação de contas do Poder Executivo pelo Poder
Legislativo. Trata-se, portanto, de um processo dinâmico e contínuo, com várias etapas articuladas
entre si, por meio das quais sucessivos orçamentos são discutidos, elaborados, aprovados, executados,
avaliados e julgados.
Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens que se seguem.
79. Na esfera federal, o Poder Executivo é obrigado, anualmente, a enviar ao Poder Legislativo um
conjunto de informações que permitam o acompanhamento e a avaliação do cumprimento das metas
estabelecidas para as programações definidas no PPA, contemplando: a execução física e orçamentária
das ações para os exercícios já encerrados; demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices
alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais previstos; avaliação, por programa, da
possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento de metas, com
indicação das medidas corretivas necessárias; e as estimativas das metas físicas e valores financeiros
não só para o exercício a que se refere a proposta orçamentária, mas também para os três exercícios
subseqüentes.
80. Dependerá de lei complementar a regulamentação do PPA, da LDO e do orçamento anual, no
tocante a exercício financeiro, vigência, prazos, elaboração e organização. A referida lei deverá
estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta e condições
para instituição e funcionamento dos fundos. Enquanto isso, na esfera federal, os prazos para o ciclo
orçamentário estão estabelecidos no ADCT.
81. O princípio do equilíbrio orçamentário é o parâmetro para a elaboração da LOA, o qual prescreve
que os valores fixados para a realização das despesas deverão ser compatíveis com os valores
previstos para a arrecadação das receitas. Contudo, durante a execução orçamentária, poderá haver
frustração da arrecadação, tornando-se necessário limitar as despesas para adequá-las aos recursos
arrecadados.
2.3 Princípios orçamentários.
(Analista de controle externo – Administração pública e/ou de empresas – TCE/AC CESPE/2008)
21. Os princípios orçamentários são premissas e linhas norteadoras de ação a serem observadas na
elaboração do orçamento público. A Lei n.º 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do
Distrito Federal (DF), determina a obediência aos princípios de unidade, universalidade e anualidade.
Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção correta acerca dos princípios
orçamentários.
A. O princípio da unidade permite que o Poder Legislativo conheça, a priori, todas as receitas e
despesas do governo e, assim, possa dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e
realização.
B. Em consonância com os princípios da unidade e da universalidade, a Constituição Federal determina
a inclusão, na Lei Orçamentária Anual (LOA), de três orçamentos: orçamento fiscal; orçamento de
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investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
com direito a voto; e orçamento da seguridade social.
C. O princípio da anualidade foi reforçado pela Constituição Federal, que proíbe a incorporação dos
créditos especiais e extraordinários ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.
D. Pelo princípio da anualidade, a LOA deve dispor das alterações na legislação tributária, que
influenciarão as estimativas de arrecadação.
E. De acordo com o princípio do equilíbrio, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas
referentes aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
sendo que esse princípio está consagrado na legislação brasileira por meio da Constituição Federal e da
Lei n.º 4.320/1964.
(Procurador da República. 24º Concurso – 2008)
39. À vista do princípio da anualidade orçamentária, é exato asseverar que, no Brasil:
a) o período relativo ao exercício financeiro nem sempre coincide com o ano civil;
b) vigora o regime de competência (orçamento de exercício):
c) prevalece o regime de caixa (orçamento de gestão);
d) não são admissíveis atenuações a esse princípio. posto ele representa, no Estado Democrático de
Direito, expressiva manifestação do postulado da segurança jurídica e do controle das contas públicas.
(Auditor de contas públicas – CGE/PB - CESPE/2008)
33. A respeito dos princípios constitucionais orçamentários e seu respectivo controle, assinale a opção
correta de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
A. A constituição estadual pode determinar aplicação de percentual mínimo da receita de impostos,
incluindo-se a proveniente de transferências, na produção de gêneros alimentícios integrantes da cesta
básica.
B. Os recursos descritos em dispositivos vetados e que estejam sem despesas correspondentes não
podem ser utilizados como créditos suplementares.
C. É inconstitucional a vinculação de receita decorrente de arrecadação de imposto sobre serviços de
qualquer natureza para prestação de garantia à União.
D. As emendas propostas pelos parlamentares ao orçamento, em tramitação no Congresso Nacional,
não podem ter sua constitucionalidade analisada no controle concentrado de constitucionalidade.
E. A receita decorrente da arrecadação de taxa judicial não pode estar vinculada, em orçamento, a
treinamento de pessoal do Poder Judiciário.
(Procurador Federal. CESPE/2007)
94. Considere que na lei orçamentária anual de 2006, além da previsão da receita e fixação da
despesa, tenha havido autorização para recebimento antecipado de valores provenientes de venda a
termo de bens imóveis pertencentes à União. Essa autorização é inconstitucional por ferir o princípio
orçamentário da exclusividade.
2.4 Normas gerais de direito financeiro (Lei 4.320/64).
(Procurador do Município de Natal- RN – CESPE/2008)
45. Com base nas normas gerais de direito financeiro, assinale a opção correta.
A. Classificam-se como receitas correntes as provenientes da realização de recursos financeiros
oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis
em despesas de capital e, ainda, o superávit do orçamento corrente.
B. São denominadas receitas de capital as receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas
classificáveis em despesas correntes.
C. Conceituam-se como despesas de custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis.
D. Denominam-se subvenções sociais as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter
industrial, comercial, agrícola ou pastoril.
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(Auditor de contas públicas – CGE/PB - CESPE/2008)
31. Em relação às leis orçamentárias, assinale a opção correta.
A. O governador pode, por decreto, nos limites da lei orçamentária anual, instituir fundo destinado a
fomentar a pesquisa científica.
B. O Poder Legislativo está autorizado a elaborar e a votar a proposta legislativa do plano plurianual,
caso haja mora do Poder Executivo em enviá-la até o final do segundo quadrimestre do primeiro ano
do exercício do mandato do governador.
C. É defeso o início de programa não incluído na lei orçamentária anual.
D. É vedado à Lei Orçamentária anual dispor sobre as alterações na legislação tributária.
E. Medida provisória é instrumento adequado para abertura de crédito suplementar e para dispor sobre
exercício financeiro.
49. Acerca da execução do orçamento público, assinale a opção correta.
A. Nota de empenho é o ato que, emanado da autoridade competente, cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de condição.
B. Considera-se empenho ordinário aquele feito nos casos em que não se pode determinar o valor da
despesa antes de sua realização.
C. No decorrer do exercício financeiro, a anulação parcial do empenho ocorre nas hipóteses de esse
empenho ter sido emitido incorretamente ou de o serviço contratado não ter sido prestado.
D. Há despesas que independem da emissão de nota de empenho, como as decorrentes de
mandamento constitucional e as contratuais.
(Analista de controle externo – Administração pública e/ou de empresas – TCE/AC - CESPE/2008)
35. Em relação à execução orçamentária e financeira, assinale a opção correta.
A. O ano financeiro dura 12 meses, coincidindo ou não com o ano civil, enquanto o exercício financeiro
inicia-se com o ano financeiro e encerra-se no ano seguinte.
B. As dotações consignadas aos créditos orçamentários e adicionais representam autorizações de
despesas válidas para utilização no período de vigência da LOA. Para tanto, os recursos financeiros
devem estar disponíveis para quitar as obrigações, devendo o Poder Executivo, no prazo de 60 dias
após a publicação da lei orçamentária, estabelecer a programação financeira e o cronograma de
desembolsos.
C. Na programação das cotas trimestrais, o Poder Executivo deve considerar no decreto orçamentário
os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias, excetuando-se os restos a pagar.
D. A lei orçamentária é organizada na forma de créditos orçamentários, aos quais estão consignadas
dotações. O crédito orçamentário é constituído pelo conjunto de categorias classificatórias e contas que
especificam as ações e operações autorizadas pela lei orçamentária, enquanto a dotação é o montante
de recursos financeiros com que conta o crédito orçamentário.
E. A movimentação dos recursos entre as unidades do sistema de programação financeira é executada
por meio de cota, repasse, sub-repasse, sendo a cota a liberação de recursos do órgão setorial de
programação financeira para unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade.
2.5 Fiscalização e controle interno e externo de orçamentos.
(Procurador da República. 24º Concurso – 2008)
40. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, impõe-se dizer que:
a) os Conselhos de Fiscalização Profissionais, considerados entes autárquicos sui generis, estão
também sujeitos aos limites de gastos nela fixados;
b) o pagamento de agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) não deve ser levado em
conta para efeito de cálculo dos 60% a que se refere o art. 19;
c) a limitação imposta pelo art. 72, da Lei de Responsabilidade Fiscal abrange as despesas com
serviços de terceiros, entendidos estes como os serviços apenas permanentes;
d) na aplicação de muita, pelo Tribunal de Contas, por infração a citada lei. ao agente público, incide o
principio da responsabilidade solidária.
(Analista Ambiental – Políticas e gestão em meio ambiente - Ministério do Meio Ambiente –
CESPE/2008 – caderno delta)
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Com base nos conceitos de contabilidade e nas disposições da Lei n.º 4.320/1964 e da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os itens a seguir.
101. O balanço ambiental é uma demonstração padronizada e obrigatória para as empresas que
exploram recursos naturais. O patrimônio deve conter os ativos e passivos ambientais, inclusive
potenciais.
102. Na atividade de exploração de reservas florestais, sujeitas a processo de crescimento natural ou
acréscimo de valor vegetativo, a receita é reconhecida antes mesmo da transferência dos respectivos
produtos para terceiros, os clientes.
103. A dívida flutuante corresponde ao passivo financeiro do balanço patrimonial e compreende os
saldos das contas que permaneceram abertas no sistema financeiro, não necessitando de autorização
orçamentária para seu pagamento.
104. De acordo com a LRF, as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida não serão
objeto de limitação, ainda que se verifique, ao final de um bimestre, que a realização da receita possa
não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de
metas fiscais.
(Auditor de contas públicas – CGE/PB - CESPE/2008)
56. Acerca das características e procedimentos a serem observados na elaboração dos balanços
públicos, regulamentados no art. 101 da Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens subseqüentes.
I Os resultados gerais do exercício financeiro serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço
financeiro, no balanço patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais.
II No balanço orçamentário serão demonstradas as receitas e as despesas previstas em confronto com
as realizadas.
III Para fins de elaboração do balanço financeiro, os restos a pagar do exercício serão computados na
despesa extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.
IV A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio e
indicará o saldo patrimonial da entidade pública.
V No balanço patrimonial estão contempladas, entre outras, as contas de compensação, nas quais são
registrados os bens, valores, obrigações e situações que possam vir a afetar o patrimônio da entidade
pública.
A quantidade de itens certos é igual a
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
E. 5.
(Analista de controle externo – Administração pública e/ou de empresas – TCE/AC CESPE/2008)
55. A Constituição Federal e, em simetria, as constituições estaduais estabelecem que a fiscalização
será exercida pelo Congresso Nacional, com o auxílio do TCU, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder. Considerando as normas constitucionais e legais relativas
aos sistemas de controle interno e externo, é correto afirmar que:
A. avaliar o cumprimento de metas previstas no PPA, bem como a execução dos programas de
governo, é função do controle externo.
B. é função do controle interno fiscalizar a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas.
C. compete ao controle interno apreciar representações apresentadas pelas câmaras
municipais acerca da não-comunicação da liberação de recursos federais.
D. constituem objetos de exames realizados pelo controle externo os processos de tomadas de contas
especiais, sindicância, inquéritos administrativos e outros atos administrativos de caráter apuratório,
nos órgãos da administração direta ou indireta.
E. o procedimento ordinário de realização do controle externo dá-se pelos processos de tomada e
prestação de contas, que são analisadas sob os aspectos de legalidade, economicidade, eficiência e
eficácia e depois são julgadas, e o sistema de controle interno presta orientação aos administradores
de bens e recursos públicos.
(Auditor de contas públicas – CGE/PB - CESPE/2008)
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78. Com relação ao campo de atuação da auditoria interna e à ocorrência de erros e de fraudes, é
correto afirmar que:
A. quando a falha puder ser reparada no âmbito do próprio órgão auditado e com os seus
responsáveis, não será necessário comunicar às autoridades superiores a respeito do fato.
B. sempre que houver repercussões que afetem as finanças públicas, o auditor deve comunicar
o fato previamente às autoridades externas.
C. a interpretação equivocada da legislação pelo responsável, de que resultar prejuízo mensurável à
entidade, acarreta as mesmas conseqüências da fraude.
D. a adulteração de demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários, constitui
uma das hipóteses de fraude.
E. diante de indícios de irregularidades, a auditoria interna deve informar à administração da entidade
verbalmente, de maneira reservada; se elas forem confirmadas, a informação deverá ser feita por
escrito e não precisará ser reservada.
(Analista de Controle Externo. Auditoria Governamental. TCU - CESPE/2008)
37. As contas dos dirigentes dos Poderes e órgãos da administração pública federal deverão ser
encaminhadas, anualmente, ao TCU, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa.
38. Na sua missão de apreciação das contas anuais dos dirigentes da República, o TCU emitirá parecer
prévio específico para cada Poder, inclusive para o Ministério Público Federal, impreterivelmente até a
data do recesso subseqüente ao do recebimento dessas contas.
39. No âmbito federal, o parecer sobre as contas do TCU é de responsabilidade da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do Congresso Nacional.
47. O conceito de irregularidade, na acepção da Lei Orgânica do TCU, é mais abrangente do que a
existência de dano provocado por desfalque ou desvio de valores públicos, ou a prática de atos ilegais
ou a mera omissão no dever de prestar contas. Atualmente, para julgar irregulares as contas, é
suficiente a comprovação de dano provocado por ato antieconômico ou de prática de ato de gestão
qualificado como antieconômico.
48. A fiscalização do TCU não se limita à realização da despesa; compreende também a arrecadação da
receita e as próprias renúncias de receitas, inclusive a verificação do real benefício socioeconômico
dessas renúncias.
(Analista de controle externo – Administração pública e/ou de empresas – TCE/AC CESPE/2008)
33. Julgue os itens a seguir, relativos à prestação de contas e à transparência na gestão fiscal.
I Os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias estão entre os instrumentos de
transparência da gestão fiscal.
II As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos
presidentes dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público, as quais
receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo tribunal de contas.
III Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do
recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas
municipais.
IV A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando
as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e do combate à sonegação, as ações
de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para
incremento das receitas tributárias e de contribuições.
V O relatório resumido de execução orçamentária abrange todos os poderes e o Ministério Público,
sendo obrigatória a divulgação até 30 dias após o encerramento de cada bimestre.
A quantidade de itens certos é igual a:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
E. 5.
(Analista Judiciário. Área administrativa. STJ - CESPE/2008)
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O STJ faz questão de dar transparência às suas contas, em atendimento ao princípio constitucional da
publicidade. Por isso, publica periodicamente na Internet os seus Relatórios de Gestão Fiscal. A prática
segue o disposto na LRF — LC n.º 101/2000. Assim, na Internet, é possível acessar os demonstrativos
contábeis do STJ, bem como as resoluções internas que aprovam os respectivos relatórios de gestão.
Internet: <www.stj.gov.br> (com adaptações).
Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, julgue os itens a seguir.
87. Qualquer cidadão pode ter acesso aos dados orçamentários da União, do estado e do município,
pois a LRF assegura ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, de planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; prestações de contas e respectivo parecer prévio; do
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal.
88. Ao final de cada quadrimestre, o presidente do STJ, em conjunto com o responsável pela
administração financeira, tem de assinar o relatório de gestão fiscal, que deve conter, entre outras
informações, o montante gasto com a despesa com pessoal. No último quadrimestre, o relatório de
gestão fiscal tem de apresentar também o demonstrativo da inscrição em restos a pagar, das despesas
liquidadas e das não-inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos tenham sido
cancelados.
(Procurador Federal. CESPE/2007)
98. Será exercido pelo Poder Executivo o controle orçamentário da legalidade e da fidelidade funcional
dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos, cabendo exclusivamente ao
Poder Legislativo e ao tribunal de contas o controle do cumprimento do programa de trabalho previsto
na lei orçamentária.
(Juiz Federal 5ª Região. CESPE/2007)
Com relação ao controle da administração pública realizado pelos tribunais de contas, julgue os itens
subseqüentes.
17. Compete ao tribunal de contas realizar por iniciativa própria, e não, por requisição de qualquer das
casas do Congresso Nacional ou de comissão parlamentar de inquérito, inspeções e auditorias de
natureza contábil e financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em qualquer das atividades
administrativas dos três poderes.
18. O controle externo da administração pública — contábil, financeiro, orçamentário, operacional e
patrimonial — é tarefa atribuída ao Poder Legislativo e ao tribunal de contas. O primeiro, quando atua
nessa seara, o faz com o auxílio do segundo, que, por sua vez, detém competências que lhe são
próprias e exclusivas e que, para serem exercidas, independem da interveniência do Poder Legislativo.
Como os prefeitos municipais assumem dupla função, política e administrativa, ou seja, a tarefa de
executar orçamento e o encargo de captar receitas e ordenar despesas, submetem-se a duplo
julgamento: um político, perante o parlamento, precedido de parecer prévio; o outro, técnico, a cargo
da corte de contas e que pode gerar um julgamento direto com imputação de débito e multa.
19. O tribunal de contas, ao julgar a legalidade da concessão de aposentadoria, exerce o controle
externo que lhe foi atribuído pela Constituição, estando, em tal momento, condicionado pelo princípio
do contraditório.
20. Os órgãos de controle interno da administração pública têm, praticamente, as mesmas
competências deferidas constitucionalmente aos tribunais de contas, no que se refere ao objeto do
controle das matérias sindicadas, sendo diversas somente a forma de exteriorização e as
conseqüências do exercício desse controle.
Ponto 3 – Despesa pública.
3.1 Conceito e classificação.
(Procurador da República. 24º Concurso – 2008)
38. Os valores despendidos pelo Estado na realização de obras públicas classificam-se como:
a) despesas de capital;
b) transferências correntes sob a modalidade de "diversas transferências correntes";
c) extraordinárias sob a forma de encargos diversos;
d) diversas inversões financeiras.
(Analista de controle externo – Administração pública e/ou de empresas – TCE/AC CESPE/2008)
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24. O governador eleito de determinado estado, com o objetivo de desconcentrar as atividades do
Poder Executivo, decidiu implementar, no primeiro ano do seu mandato, secretarias regionais, criando
estruturas que transferiram da capital para o interior parte do poder de decisão do Poder Executivo.
Para funcionar, as secretarias regionais precisariam de uma estrutura mínima composta por secretário,
secretário-adjunto, assessores, consultores e gerentes. A criação de secretarias regionais não estava
prevista na época de elaboração do orçamento feito pelo seu antecessor e aprovado pela assembléia
legislativa, para vigorar no primeiro ano do mandato do novo governador; portanto, não existia
dotação orçamentária.
Considerando a situação hipotética descrita, assinale a opção correta.
A. Para cobrir as despesas das estruturas das secretarias regionais, o governador pode ordenar
o seu pagamento pelas secretarias já existentes na estrutura do governo.
B. O governador pode usar o superávit financeiro apresentado no balanço patrimonial do exercício
anterior por meio da abertura de crédito suplementar, desde que autorizado na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), para atender às despesas das novas secretarias.
C. As despesas das secretarias regionais podem ser cobertas com a criação de créditos especiais,
autorizados pelo Poder Legislativo por meio de lei, desde que existam recursos disponíveis.
D. A lei orçamentária vigente pode ser alterada por meio de crédito suplementar destinado a suprir as
despesas nas secretarias criadas pelo governador.
E. De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, o governador poderá abrir crédito extraordinário para atender
às despesas das secretarias regionais, desde que promulgado nos oito primeiros meses do exercício.
(Procurador do Estado do Ceará – CESPE/2008)
27. O governo de um estado da Federação estuda a concessão de aumento de remuneração a seus
servidores públicos. Nessa situação hipotética, a concessão do aumento só poderá ser efetivada se
houver
A. lei específica prevendo o aumento e devidamente aprovada na Casa legislativa,
independentemente de previsão orçamentária.
B. prévia dotação orçamentária para atender à despesa com pessoal, mesmo que esta não tenha sido
prevista na LDO.
C. dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e autorização
específica na LDO, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista que não
necessitam dessa autorização.
D. dotação orçamentária suficiente para atender à despesa de pessoal e autorização específica na LDO,
mesmo quando se tratar de empresas públicas.
E. apenas previsão específica na LDO, uma vez que a dotação orçamentária depende da previsão
estipulada na LOA.
(Procurador do Município de Natal- RN – CESPE/2008)
44. Relativamente à LRF, assinale a opção correta.
A. Caso determinado município brasileiro, objetivando criar um pólo industrial, constitua benefícios de
natureza fiscal, que resultem na redução da arrecadação de tributo específico, nesse caso, com base
na LRF, para a legalidade da concessão do benefício, o município deverá elaborar estimativa de
impacto orçamentário-financeiro referente ao exercício em que deva iniciar a vigência do benefício e ao
exercício seguinte.
B. Se determinado estado da Federação implementar ação governamental que acarrete aumento de
despesa, em desobediência às diretrizes da LRF, o referido estado será impedido de realizar licitações
para a aquisição de bens e serviços.
C. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
D. Os municípios brasileiros não poderão ter despesa total com pessoal, em cada período de apuração,
superior a 40% da receita líquida corrente.
(Analista Ambiental – Administração e planejamento em meio ambiente - Ministério do Meio
Ambiente – CESPE/2008 – caderno alfa)
56. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) determina que as autorizações de despesas, constantes do
projeto de lei orçamentária, devem considerar os efeitos das alterações na legislação, da variação dos
índices de preços, do crescimento econômico e de qualquer outro fator relevante.
(Analista Judiciário. Área administrativa. STJ - CESPE/2008)
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Considere, por mera hipótese, que o presidente do STJ resolva abrir, ao orçamento fiscal do tribunal,
crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 para atender ao pagamento de precatório de sentença
judicial transitada em julgado. Em face dessa consideração, julgue os itens subseqüentes.
89. Os recursos para abertura do referido crédito suplementar podem ser constituídos pelo excesso de
arrecadação, pelo superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, do
produto de operações de crédito autorizadas e pela anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais. Contudo, as alterações promovidas na programação
orçamentária têm de compatibilizar-se com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida no
Anexo de Metas Fiscais da LDO.
90. Por se tratar de despesa que não estava prevista, o presidente do STJ poderia abrir um crédito
especial ou um crédito extraordinário respaldado na LOA, que assegura o crédito orçamentário
extraordinário para as despesas não computadas ou insuficientemente dotadas de recursos.
3.2 Disciplina constitucional dos precatórios
(Ministério Público junto ao Tribunal de contas dos municípios do Estado de Goiás – CESPE/2007)
32- Antônio ajuizou ação previdenciária pleiteando a revisão de seu benefício, bem como a condenação
da União ao pagamento dos efeitos patrimoniais acumulados mês a mês, a partir da data da
consubstanciação do direito ao reajuste. A ação foi julgada procedente e a União foi condenada a
conceder o referido reajuste com eficácia retroativa, observada a prescrição qüinqüenal. Após a fase de
liquidação, o montante do crédito de Antônio foi definido em R$ 45.000,00. Considerando a situação
hipotética acima e acerca do direito financeiro, assinale a opção correta.
A. Caso a ação de Antônio tivesse natureza alimentícia, o crédito não seria satisfeito por intermédio de
precatório judicial.
B. Os precatórios judiciários apresentados até 1.º de julho, momento em que têm seus valores
atualizados monetariamente, devem ser pagos até o final do exercício seguinte.
C. Não sendo obedecida a ordem cronológica dos pagamentos dos precatórios, o presidente do tribunal
que proferiu a decisão em execução pode determinar o seqüestro da quantia necessária à satisfação do
débito.
D. Segundo as possibilidades do depósito consignado diretamente ao tribunal, pode haver a expedição
de precatório complementar para satisfação plena do débito exeqüendo.
(Auditor do Tribunal de Contas do Município. 2008- FGV)
28- Com base na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Se um dirigente de órgão público iniciar a execução de um projeto que não foi incluído na lei
orçamentária anual, estará ele contrariando dispositivo previsto expressamente na Constituição de 88.
(B) É vedado a um banco estatal conceder empréstimo ao ente federado que o controla, bem como
proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender
a investimentos de seus clientes.
(C) É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao
pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constante de precatórios
judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte,
quando terão seus valores atualizados monetariamente.
(D) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os Municípios podem contribuir para o custeio de
despesas de outros entes da Federação, desde que, por exemplo, exista convênio, acordo, ajuste,
conforme dispuser a legislação.
(E) O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo
de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.
(Procurador Federal. CESPE/2007)
97. Os atos de determinado presidente de tribunal de justiça que versem sobre o processamento e
pagamento de precatórios judiciais não têm caráter jurisdicional.
Ponto 4 – Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas.
(Analista de controle externo – Administração pública e/ou de empresas – TCE/AC - CESPE/2008)
23. A Lei n.º 4.320/1964 representa o marco fundamental da receita orçamentária. Acerca das receitas
orçamentárias e extraorçamentárias, assinale a opção correta.
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A. São receitas correntes as receitas tributária, patrimonial, industrial e diversa, excluindo-se as
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando
destinadas a atender despesas classificáveis em despesas de capital ou em despesas correntes.
B. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua
inclusão na despesa orçamentária.
C. As receitas extra-orçamentárias são valores provenientes de toda e qualquer arrecadação que não
figure no orçamento, mas que constitui renda do Estado.
D. São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de
constituição de dívidas; da conversão em espécie, de bens e direitos; além dos recursos recebidos de
outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em despesas
correntes.
E. O superávit do orçamento corrente que corresponde à diferença entre receitas e despesas correntes
é considerado receita corrente.
4.3 Classificação: receitas originárias e receitas derivadas
(Auditor de contas públicas – CGE/PB - CESPE/2008)
30. Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a opção correta.
A. A receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público pode
ter a sua destinação, por lei, aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
B. A obrigação de os estados e municípios enviarem suas contas ao Poder Executivo da União para
consolidação das contas dos entes da Federação ofende a autonomia dos entes federados.
C. A realização de operação de crédito entre uma fundação pública e uma empresa pública,
ambas do mesmo estado, é permitida sob a forma de novação de dívida.
D. É vedada à lei estadual, para as dívidas consolidada e mobiliária, a fixação de limites inferiores aos
estabelecidos na LRF.
E Na verificação do atendimento dos limites de gastos com pessoal previstos na LRF, o administrador
deve computar as despesas decorrentes de decisão judicial.
(Auditor de contas públicas – CGE/PB - CESPE/2008)
32. Em relação às receitas e às despesas públicas, assinale a opção correta.
A. As dotações destinadas ao atendimento de obras de conservação e adaptação de bens imóveis são
consideradas despesas de custeio.
B. Considera-se subvenção social a transferência destinada a cobrir despesas de custeio de intervenção
no domínio econômico nos serviços essenciais de empresas públicas.
C. A receita decorrente da arrecadação tributária é classificada como originária.
D. O superávit do orçamento corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas
correntes constitui item de receita orçamentária.
E. As receitas agropecuárias são classificadas como receitas de capital.
(Procurador do Estado do Ceará – CESPE/2008)
25. Na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), foi incluída a contratação de operações de crédito
por antecipação de receita. A partir dessa informação, assinale a opção correta.
A. A Constituição Federal prevê que só podem constar da LOA dispositivos acerca da previsão da
receita e da fixação da despesa, sem exceção.
B. A proibição de que a LOA contenha dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da
despesa recai, inclusive, sobre os créditos suplementares.
C. A contratação de operações de crédito, desde que não seja por antecipação de receita, pode constar
da LOA.
D. Os créditos suplementares e as operações de crédito, inclusive aquelas provenientes de antecipação
de receita, não estão incluídos na proibição de que a LOA cuide apenas da previsão da receita e da
fixação da despesa.
E. A LOA é peça de ficção jurídica e, como tal, aceita qualquer dispositivo.
(Procurador Federal. CESPE/2007)
99. Considere a seguinte situação hipotética. Determinado município da Federação criou contribuição
de melhoria, em virtude da construção do Parque Central, cobrada dos moradores das proximidades do
referido parque, em face da valorização imobiliária decorrente de sua construção. Entretanto, apesar
de legalmente constituído, o aludido município não regulamentou a cobrança do tributo em comento,
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prejudicando a sua efetiva arrecadação. Nessa situação, ficará vedada a realização de transferências
voluntárias ao município da Federação em epígrafe.
Ponto 5 – Dívida ativa da União de natureza tributária e não tributária
(Procurador do Estado do Piauí - CESPE/2008)
85. A respeito da dívida ativa, assinale a opção correta.
A Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito de natureza tributária regularmente inscrita,
cujo prazo para pagamento esteja esgotado.
B A fazenda pública está impedida de cobrar juros de mora de débito inscrito em dívida pública.
C Crédito tributário regularmente constituído pelo lançamento implica inscrição na dívida ativa.
D Auto de infração lavrado pelo fisco contra contribuinte justifica a sua inscrição na dívida pública.
E Inscrição na dívida ativa é mero procedimento administrativo e, por isso, não tem conseqüências
jurídicas sobre a liquidez e certeza do crédito.
(Procurador Federal. CESPE/2007)
100. Considera-se dívida ativa não-tributária a que é proveniente de obrigação legal relativa a
empréstimo compulsório.
Ponto 6 – Crédito público. Conceito.
(Procurador do Estado do Espírito Santo – CESPE/2008)
Julgue os itens seguintes, acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
31. As operações de crédito por antecipação de receita realizada pelo estado-membro serão efetuadas
mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo
eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.
32. A concessão de isenção tributária individual não caracteriza renúncia de receita e a sua instituição,
portanto, dispensa a adoção de medidas de compensação.
33. Lei estadual pode fixar limites inferiores aos previstos na LRF para as dívidas consolidadas e
mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.
(Auditor de contas públicas – CGE/PB - CESPE/2008)
53. O orçamento público é o planejamento feito pela administração pública para atender, durante
determinado período, aos planos e programas de trabalho por ela desenvolvidos. Com relação às
características e ao tratamento a ser dado aos créditos adicionais, julgue os itens a seguir.
I As autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento são
denominadas créditos adicionais.
II Os créditos adicionais são classificados em créditos suplementares, créditos especiais e créditos
extraordinários.
III O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da
despesa, até onde for possível.
IV A abertura de créditos extraordinários depende de autorização prévia, que pode ser incluída na
própria lei de orçamento ou em lei especial.
V Os créditos especiais são destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra,
comoção interna ou calamidade pública.
Estão certos apenas os itens
A. I, II e III.
B. I, II e V.
C. I, III e IV.
D. II, IV e V.
E. III, IV e V.
6.1 Dívida Pública. Conceito.
(Procurador Federal. CESPE/2007)
Com base no direito financeiro, julgue os itens subseqüentes.
92. Caso determinado estado da Federação celebre operação de crédito para obtenção de ativos para
construção e reforma de rodovias estaduais, estabelecendo, no contrato, que o prazo para amortização
da referida operação será de 36 meses, nessa situação, os valores relativos à operação de crédito
enquadrar-se-ão no conceito de dívida pública consolidada.
(Procurador Federal. CESPE/2007)
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95. Caso determinado estado da Federação apresente, como garantia ao pagamento de dívida que
possui com a União, 5% da receita própria do IPVA, nessa situação, a afetação da receita não
representa violação ao princípio da não-vinculação de receitas tributárias.
(Ministério Público junto ao TCE/RO 2008 FCC)
59- Atualmente, a legislação brasileira permite ao Banco Central do Brasil
(A) emitir títulos da dívida pública.
(B) comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que
estiver vencendo na sua carteira.
(C) comprar título da dívida pública, na data de sua colocação no mercado.
(D) conceder garantia.
(E) conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional.
(Procurador do Estado do Espírito Santo – CESPE/2008)
70- Lei estadual pode fixar limites inferiores aos previstos na LRF para as dívidas consolidadas e
mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.
Ponto 7 – Ordem constitucional econômica.
(Procurador do Estado do Espírito Santo – CESPE/2008)
Em relação à ordem econômica e financeira disciplinada na Constituição Federal de 1988, julgue os
itens a seguir.
5. A Constituição Federal optou por um sistema capitalista, no qual desempenha papel primordial a
livre iniciativa.
6. A concessão de desconto de 50% para ingressos de cinema e teatro aos doadores de sangue
constitui norma de intervenção estatal por indução no mercado.
7. O Estado, no seu papel de agente normativo e regulador do mercado econômico, exerce funções
determinantes de planejamento para o setor privado.
8. Os títulos sobre ordem econômica e social, educação e cultura revelam a tendência das constituições
em favor de um Estado social. Essa clara opção constitucional faz desse
ordenamento econômico e cultural um dos mais importantes títulos das novas constituições,
assinalando o advento de um novo modelo de Estado, tendo como valor-fim a justiça social e a cultura,
em uma democracia pluralista exigida pela sociedade de massas do século XX.
(Procurador do Estado da Paraíba – CESPE/2008)
31. Acerca da ordem econômica, assinale a opção incorreta.
A. Inclui-se, entre os princípios da ordem econômica, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
fabricação e prestação.
B. Segundo a CF, os investimentos de capital estrangeiro serão, com base no interesse nacional,
disciplinados por lei, a qual incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.
C. Ressalvados os casos previstos na CF, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só
será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei.
D. Constitui monopólio da União o transporte do petróleo bruto de origem nacional ou estrangeira, bem
assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer
origem.
E. A União, os estados, o DF e os municípios devem dispensar às microempresas e às empresas de
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, com vistas a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio de lei.
7.1 Princípios gerais da atividade econômica.
(Procurador do Estado do Piauí - CESPE/2008)
14. Assinale a opção correta a respeito da ordem econômica e financeira de acordo com a CF.
A. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, sendo imprescindível,
contudo, em qualquer caso, a autorização do órgão público competente.
B. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo determinante para os setores público e
privado.
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C. A exploração direta da atividade econômica pelo Estado, via de regra, é permitida, desde que não
viole direito individual nem afete a livre concorrência.
D. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à
ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio
da reciprocidade.
E. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público estadual, conforme diretrizes
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento econômico das cidades.
(Procurador do Estado do Ceará – CESPE/2008)
39. Há alguns anos, era comum a visão de que as preocupações com o meio ambiente prejudicariam o
crescimento e a industrialização dos países em desenvolvimento. À época, a prioridade era a
aceleração do crescimento econômico, e acreditava-se que as externalidades negativas, equivalentes
ao custo ambiental resultante da degradação ocorrida nesse processo produtivo, seriam neutralizadas
com o progresso dessas nações. No que concerne a esse assunto, a Constituição Federal.
A. impõe uma série de medidas que restringem o direito à propriedade, à livre iniciativa e à livre
expressão, condicionando o exercício desses direitos ao princípio do desenvolvimento sustentável.
B. posiciona-se em favor do desenvolvimento econômico, já que não há progresso sem produção de
algum impacto negativo ao meio ambiente e que o enquadramento nos padrões de desenvolvimento
sustentável só é possível às nações desenvolvidas.
C. assume que o princípio do desenvolvimento ambientalmente sustentável é passível de
interpretações divergentes e, portanto, mostra-se inaplicável no controle das atividades produtivas das
grandes e médias empresas.
D. incluiu o princípio do poluidor-pagador como direito fundamental e garantia constitucional da
iniciativa privada.
E. incluiu o princípio da defesa do meio ambiente na ordem econômica, demonstrando, com isso, que o
desenvolvimento não pode estar dissociado da proteção ambiental, já que ele sempre gera algum tipo
de impacto ao meio ambiente.
Ponto 8 – Ordem jurídico-econômica. Conceito. Ordem econômica e regime político
(Procurador da República. 24º Concurso – 2008)
50. Com o ocaso do Estado intervencionista e a subseqüente tendência de desestatização da ordem
econômica, sobreveio a figura, criada pelo próprio Estado, do agente regulador de mercado,
consubstanciado nas agências reguladoras, concebidas para normatizarem segmentos estratégicos da
economia nacional. Dito isso, afirma-se com exatidão que:
a) as agências reguladoras caracterizam-se pela sua independência política, autonomia administrativa
e financeira;
b) a agência reguladora se investe da qualificação de autarquia, investida de competência para a
regulação setorial, integrante da administração direta, vinculada ao ministério competente para o trato
da respectiva atividade;
c) contra as decisões de última instância da agência reguladora, cabe recurso para a autoridade
ministerial a que está vinculada;
d) o regime a que se subordinam os seus servidores é o previsto na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
(PRF – CESPE/2008)
24. O governo brasileiro anunciou sua intenção de, em 2009, licitar e conceder a exploração de 4
milhões de florestas públicas situadas, principalmente, em Rondônia, Amazonas, Amapá, Pará e Acre.
Ao afirmar que o modelo de gestão de florestas públicas viabiliza a conservação das áreas licitadas e
torna economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente adequada a exploração, o poder
público pretende aproximar-se de um modelo de desenvolvimento entendido atualmente como:
A. integrado à economia de mercado globalizada, que enfatiza os resultados econômicos.
B. monitorado por ONG’s e submetido às leis do mercado.
C. refratário à ingerência externa e às teses ambientalistas mais difundidas no mundo
D. sustentável, em que a geração de riquezas está associada à preservação da vida no presente e no
futuro.
E. pragmático, segundo o qual a necessidade e a viabilidade do progresso devem ser defendidas a
qualquer custo.
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Ponto 9 – Sujeitos econômicos
(Procurador da República. 24º Concurso – 2008)
49. Aponte a alternativa correta:
a) na hipótese de agentes econômicos detentores do monopólio, o mercado relevante nem sempre
coincidirá com seu mercado de atuação exclusiva;
b) delimita-se, segundo a Lei 8.884/94, o mercado relevante de um bem ou serviço, mediante
identificação das relações (concretas, ainda que potenciais) de concorrência de que participa o agente
econômico, levando em conta o mercado relevante geográfico e o mercado relevante material, ou
mercado do produto.
c) a Lei 8.884/94 é uma lei de caráter especial que visa disciplinar o comportamento dos agentes que
atuam no domínio econômico, de maneira repressiva;
d) pelo texto constitucional (Da Ordem Econômica e Financeira) deve imperar a livre concorrência, de
forma geral nos mercados. Assim, eventual isenção em bloco que permita prática restritiva da
concorrência, mediante leis especificas, não pode prevalecer sobre a regra geral.
(Analista de controle externo – Especialidade em ciências econômicas – TCE/AC - CESPE/2008)
85. Nas economias de mercado, os preços se formam diferentemente segundo as estruturas de
mercado vigentes. A esse respeito, assinale a opção correta.
A. O fato de que, para as bibliotecas de universidades, o preço da assinatura de periódicos
científicos é mais elevado que aquele cobrado aos particulares colide com a existência de discriminação
de preços no mercado dessas publicações.
B. A produção de serviços de transporte de massa como o metrô caracteriza-se pelo fato de os custos
marginais de produção desses serviços serem superiores aos custos médios.
C. Em mercados organizados sob a forma de concorrência monopolista, a existência de barreiras à
entrada, associada à diferenciação do produto, garante a existência de lucros econômicos substanciais
para as empresas estabelecidas nesse mercado, mesmo no longo prazo.
D. Quando as empresas anunciam que, para um dado produto, cobrem qualquer preço da
concorrência, esse tipo de comportamento é consistente com a redução das instabilidades associadas à
cartelização.
E. A alta dos custos de produção de todas as empresas de uma indústria competitiva conduz à
expansão da produção dessa indústria, compensando, assim, a redução dos lucros decorrente da alta
dos preços.
Ponto 10 – Intervenção do Estado no Domínio Econômico.
10.1 Liberalismo e intervencionismo.
(Procurador da República. 24º Concurso – 2008)
43. Do sistema ou modelo econômico adotado pela Constituição Federal, ressai um Estado:
a) intervencionista;
b) em que predomina a economia de mercado pura, realçada pela liberdade de iniciativa;
c) que atua em regime monopolista, com direito de propriedade limitado;
d) no qual as relações de produção estão assentadas na propriedade privada dos bens em geral, dos
fatores de produção, na ampla liberdade de iniciativa e de concorrência.
10.2 Modalidades de intervenção.
(Procurador da República. 24º Concurso – 2008)
47. O Estado procede à pesquisa, a lavra, ao enriquecimento de minérios e minerais nucleares e
derivados, neste caso, atua sob a forma:
a) de intervenção indireta;
b) de apropriação dos meios de produção, com ênfase em relevante interesse nacional voltado
a uma política de desenvolvimento econômico;
c) direta, em regime concorrencial;
d) de absorção.
(Analista de controle externo – Administração pública e/ou de empresas – TCE/AC CESPE/2008)
28. O art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000 delimita as condições para a concessão ou ampliação
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Segundo o § 1.º
desse artigo, a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de
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isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique
redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado. Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção correta no referente a
renúncia da receita.
A. A anistia é o ato que autoriza o perdão de penalidades por ilícitos fiscais, dispensando o pagamento
de penalidades pecuniárias.
B. O crédito presumido reduz a base de cálculo da incidência de determinado tributo.
C. O subsídio é um incentivo financeiro desvinculado de qualquer tributo, por meio do qual são
transferidas receitas públicas para o particular.
D. A restituição é um incentivo de natureza fiscal e aparece no orçamento público sob a forma de
receita.
E. A isenção é o ato do Poder Executivo que dispensa o pagamento de tributos, em virtude da reduzida
importância dos seus créditos ou das condições de determinada região geográfica. (Procurador Federal.
CESPE/2007)
91. O ato de restituição do ICMS sobre a exportação de produtos industrializados é considerado
modalidade de intervenção direta do Estado no domínio econômico.
10.3 Intervenção no direito positivo brasileiro.
(Procurador do Estado do Ceará – CESPE/2008)
28. Assinale a opção correta acerca dos benefícios fiscais.
A. A concessão de qualquer benefício de natureza tributária depende somente de uma decisão política
e da aprovação de lei específica que preveja a medida.
B. A concessão de remissão de determinado tributo não se enquadra no conceito de renúncia de
receita.
C. O benefício fiscal da diminuição de alíquota normal do ICMS não é considerado renúncia de receita,
uma vez que essa medida atrai mais empresas para a legalidade e, com isso, aumenta a arrecadação.
D. O estado deverá observar diversas regras para a concessão de renúncia de receita, especialmente a
que impõe que a concessão desse benefício esteja acompanhada de estimativa de impacto
orçamentário-financeiro e atenda ao disposto na LDO. E Por atender condições individuais de seus
benefícios, a isenção concedida em caráter não geral não é considerada uma forma de renúncia de
receita.
(Procurador Federal. CESPE/2007)
87. Considere-se que um estado da Federação tenha concedido isenção de imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS) a determinada empresa pública, a qual vigorará durante os 5
primeiros anos de sua constituição, com o objetivo de fomentar seu desenvolvimento. Nessa situação,
em consonância com o direito constitucional econômico, a concessão do referido privilégio fiscal, não
extensivo ao setor privado, somente é legítima devido ao relevante interesse público.
(Procurador Federal. CESPE/2007)
88. Considere que o presidente da República outorgue, por intermédio de decreto, à pessoa jurídica
Shevchenko do Brasil, com sede em Moscou, Rússia, concessão para pesquisa e lavra de jazida de
carvão mineral em determinada região brasileira. Nessa situação, segundo a ordenação normativa
vigente, o ato de concessão será considerado constitucional se, em virtude do interesse nacional, a
outorga tiver sido realizada com base no grau de especialização da referida pessoa jurídica.
Ponto 11 – Lei antitruste (Lei 8.884/94)
(Procurador do Município de Natal- RN – CESPE/2008)
35. Não constitui crime contra a ordem econômica
A. abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a
concorrência mediante cessação parcial ou total das atividades da empresa.
B. formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando ao controle, em detrimento da
concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores.
C. induzir ou manter em erro sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a
operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente.
D. usar gás liquefeito de petróleo em motor de qualquer espécie, sauna, caldeira, aquecimento de
piscina ou para fins automotivos, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.
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(Procurador Federal. CESPE/2007)
86. Se determinada pessoa jurídica praticar ato que seja potencialmente eficaz para produzir efeito
prejudicial à concorrência ou à livre iniciativa, ainda que este efeito não seja alcançado efetivamente,
essa pessoa estará incorrendo em
infração à ordem econômica.
(Procurador da República. 24º Concurso – 2008)
46. O sistema da Lei antitruste brasileira, no que toca à infração da ordem econômica:
a) adota a caracterização da ilicitude da prática dos atos pelos efeitos que vier a produzir;
b) agasalha a configuração da ilicitude dos atos tão só pela sua tipicidade;
c) é um sistema híbrido que, por um lado, adota a caracterização da ilicitude dos atos pela sua
tipificação e, por outro, a configuração do ilícito dá-se pelo objeto ou efeito;
d) consideradas isoladamente, as alternativas acima estão incorretas.
(Procurador da República. 24º Concurso – 2008)
48. Constitui infração à ordem econômica:
a) imposição de preços abaixo do custo;
b) oferta de brindes e descontos promocionais que determinam a comercialização do produto com
preço abaixo do seu custo;
c) agente econômico desenvolve tecnologia de ponta em sua produção o que obriga aos concorrentes a
efetuarem investimentos com vistas a desenvolverem ou adquirirem tecnologia semelhante e
conseqüente aumento dos custos;
d) a vinculação da prestação de um serviço à aquisição de um bem distinto e o prestador detém um
certo grau de poder de mercado.
Gabaritos:
Analista Ambiental – Administração e planejamento em meio ambiente - Ministério do Meio Ambiente –
CESPE/2008 – caderno alfa
56. E
120. C
Analista Ambiental – Políticas e gestão em meio ambiente - Ministério do Meio Ambiente –
CESPE/2008 – caderno delta
101. E
102. C
103. C
104. C
Analista de controle externo. Auditoria governamental. TCU - CESPE/2008
37. C
38. E
39. C
47. C
48. C
Analista de controle externo – Administração pública e/ou de empresas – TCE/AC –
CESPE/2008
21. B
22. B
23. B
24. C
28. A
33. E
34. D
35. D
55. E
Analista de controle externo – Especialidade em ciências econômicas – TCE/AC – CESPE/2008
85. D
Analista Judiciário. Área administrativa. STJ – CESPE/2008
79. C
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80. C
81. C
87. C
88. C
89. C
90. E
Assessor Jurídico – Natal/RN – CESPE/2008
49. D
Auditor de contas públicas – CGE/PB – CESPE/2008
30. A
31. C
32. A
33. D
53. A
56. C
78. D
Auditor do Tribunal de Contas do Município. 2008- FGV
28. B
Juiz Federal 5ª Região. CESPE/2007
17. E
18. C
19. E
20. C
Ministério Público junto ao Tribunal de contas dos municípios do Estado de Goiás – CESPE/2007
32. C
Ministério Público junto ao TCE/RO 2008 FCC
59. B
PRF – CESPE/2008
24. D
Procurador da República. 24º Concurso/2008
34. C
38. A
39. B
40. C
43. D
46. C
47. D
48. D
49. B
50. A
Procurador do Estado da Paraíba – CESPE/2008
31. D
Procurador do Estado do Ceará – CESPE/2008
25. D
26. E
27. C
28. D
39. E
Procurador do Estado do Espírito Santo – CESPE/2008
5. C
6. C
7. E
8. C
31. C
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32. E
33. C
70. C
Procurador do Estado do Piauí – CESPE 2008:
14. D
85. A
91. D
Procurador do Município de Natal- RN – CESPE/2008
35. C
44. C
45. C
47. D
Procurador Federal – CESPE/2007
86. C
87. E
88. E
91. E
92. C
93. C
95. C
96. E
97. C
99. E
100. C
______________________________________________________________________
QUESTÕES DE PROVAS DE DIREITO ECONÔMICO (AGU, PROCURADORIA FEDERAL E OUTROS
CONCURSOS DO CESPE)
UnB / CESPE – Senado Federal Primeira Etapa – Parte II Concurso Público – Aplicação:
3/2/2002
Cargo: Consultor Legislativo / Área 5 – Direito Econômico
QUESTÃO 51
A exploração direta de atividade econômica pelo Estado, na forma prevista no art. 173 da Constituição
da República, refere-se à exploração de
1 atividade econômica latu sensu, incluindo serviços públicos.
2 atividade econômica produtiva.
3 serviços públicos.
4 monopólios da União.
5 jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
GABARITO: ECEEE
QUESTÃO 58
Com referência a aspectos conceituais e de abrangência do direito econômico, julgue os itens que se
seguem.
1 O direito econômico trata dos aspectos do poder econômico da empresa, tanto em sua manifestação
normal — uso do poder econômico — quanto na sua manifestação abusiva.
2 A existência de um conteúdo econômico na norma é suficiente para transformá-la em norma de
direito econômico, não sendo necessário que essa norma seja reguladora de uma política econômica.
3 Diferentes aspectos da vida econômica podem ser objeto de políticas econômicas, como, por
exemplo, o controle ou a fixação de preços, as condições de trabalho e emprego, incentivos a projetos
industriais, a concorrência dos mercados, o comércio internacional, sendo, portanto objeto de
regulação pelo direito econômico.
4 Devido às características particulares da matéria regulada pelo direito econômico, as noções, regras
e teorias desse ramo do Direito são menos rígidas, reconhecendo-se às autoridades administrativas
vastas liberdades de apreciação nas decisões que devem tomar.
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5 O direito econômico é ramo autônomo do Direito, tendo seu próprio sujeito, objeto, normas e campo
de aplicação. Essa autonomia é uma decorrência das transformações políticas do Estado, que,
adotando os princípios do liberalismo, propõe-se a intervir no domínio econômico de forma
minimalista, deixando que o mercado resolva o problema do bem-estar da sociedade.
GABARITO: CECCE
QUESTÃO 59
A Constituição da República de 1988 consagra expressamente a livre iniciativa como um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito, atribuindo-lhe a qualidade de valor social, ao lado do
trabalho. Isso significa que o(a)
1 sistema econômico que deve vigorar no Brasil é o capitalismo.
2 liberdade de iniciativa é um valor supremo, vedada ao Estado iniciativa pública.
3 liberdade de ação econômica deve ser assegurada nos termos da lei, sendo o trabalho um direito
inalienável de cada brasileiro.
4 livre iniciativa compreende a liberdade dos agentes econômicos de iniciar ou cessar atividade
econômica, devendo qualquer restrição dos poderes públicos ser imposta por lei.
5 livre iniciativa rege-se pelas leis de mercado, competindo tão somente ao Poder Judiciário a correção
de eventuais abusos.
GABARITO: CECCE
QUESTÃO 62
Julgue os itens a seguir, a respeito da intervenção do Estado na ordem econômica.
1 A criação de agência para regular serviços públicos, privatizados ou não, constitui forma de
intervenção indireta do Estado na atividade econômica.
2 A concessão de subsídios a empresas privadas para explorarem atividade econômica de interesse
coletivo constitui forma de intervenção direta do Estado na atividade econômica.
3 A criação de empresa estatal para explorar atividade econômica necessária aos imperativos da
segurança nacional constitui forma de intervenção direta do Estado na atividade econômica.
4 O planejamento econômico é, em relação ao setor privado, uma forma de intervenção indireta do
Estado na atividade econômica.
5 O controle dos atos de concentração econômica, na forma prevista pela Lei n.o 8.884/1994, constitui
forma de intervenção direta do Estado na atividade econômica.
GABARITO: CECCE
QUESTÃO 60
A concentração econômica decorre da acumulação dos capitais necessários ao desenvolvimento de
largas escalas industriais e de novas tecnologias de produto e de processo de produção. Como
fenômeno jurídico, a concentração é tratada como um mecanismo de intervenção do Estado no
processo econômico. A Lei n.º 8.884/1994 estabelece o controle dos atos de concentração econômica
pelo CADE. A política econômica traduzida na referida lei é
1 contrária à concentração econômica, pois os critérios de aprovação dos atos são bastante rígidos,
não se conferindo ao conselho qualquer discricionariedade na sua apreciação.
2 tolerante em relação às concentrações econômicas, admitindo-se a aprovação de atos de
concentração que possam propiciar o desenvolvimento econômico, desde que obedecidas outras
condições.
3 favorável à concentração econômica que gere eficiências econômicas para o mercado, beneficie os
consumidores e não elimine substancialmente a concorrência.
4 contrária a concentrações econômicas, ainda que geradoras de eficiência, se comprometida
substancialmente a concorrência.
5 indiferente à concentração econômica para os setores mais importantes da economia.
GABARITO: ECCCE
QUESTÃO 62
Julgue os itens a seguir, a respeito da intervenção do Estado na ordem econômica.
1 A criação de agência para regular serviços públicos, privatizados ou não, constitui forma de
intervenção indireta do Estado na atividade econômica.
2 A concessão de subsídios a empresas privadas para explorarem atividade econômica de interesse
coletivo constitui forma de intervenção direta do Estado na atividade econômica.
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3 A criação de empresa estatal para explorar atividade econômica necessária aos imperativos da
segurança nacional constitui forma de intervenção direta do Estado na atividade econômica.
4 O planejamento econômico é, em relação ao setor privado, uma forma de intervenção indireta do
Estado na atividade econômica.
5 O controle dos atos de concentração econômica, na forma prevista pela Lei n.o 8.884/1994, constitui
forma de intervenção direta do Estado na atividade econômica.
GABARITO: CECCE
_________________________________________________________________________
PFN
Prova 2006:
36- Nos termos da Constituição, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
a) obediência aos tratados internacionais de que o Brasil seja signatário, propriedade privada, função
social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno
emprego, tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
b) soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do
consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, redução das
desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas
de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
c) defesa intransigente do patrimônio nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre
concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração
e prestação, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua
sede e administração no País.
d) soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, direitos
humanos, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação,
redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração
no País.
e) soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do
consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, redução das
desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas
de pequeno e médio porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração
no País.
37- Consoante a Constituição, compete à União desapropriar imóveis rurais para fins de reforma
agrária. Assinale a opção correta.
a) As benfeitorias úteis e necessárias são indenizadas em títulos da dívida agrária, com claúsula de
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos.
b) Não podem ser desapropriadas a pequena e média propriedade rural, mesmo que seu proprietário
possua outra, bem como a propriedade produtiva.
c) Não podem ser desapropriadas as propriedades rurais que cumpram sua função social, a qual
pressupõe o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de
trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários, dos trabalhadores e dos
consumidores.
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d) A desapropriação ocorre mediante ação judicial, após a edição de decreto que declara o imóvel
como de interesse social.
e) Sobre as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária incidem
apenas os impostos federais.
38- A exploração direta da atividade econômica pelo Estado, ressalvados os casos previstos na
Constituição, só é permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo. Assinale a opção correta.
a) As empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias, possuem
regime jurídico próprio, que prevalece sobre o regime jurídico aplicável às empresas privadas.
b) Às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias não se aplicam os
princípios da administração pública.
c) Nos conselhos de administração e fiscais das sociedades de economia mista, não se admite a
participação de acionistas minoritários.
d) Todas as atividades que constituem monopólio da União podem ser realizadas tanto por empresas
estatais como por empresas privadas.
e) Certas atividades que constituem monopólio da União somente podem ser realizadas por empresas
estatais.
36 - B
37 - D
38 - E
DIREITO ECONÔMICO
UNB – CESPE –SENADO FEDERAL – PRIMEIRA ETAPA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE
CONSULTOR LEGISLATIVO DE DIREITO ECONÔMICO - 2002
QUESTÃO 51
A exploração direta de atividade econômica pelo Estado, na forma prevista no art. 173 da Constituição
da República, refere-se à exploração de
1 atividade econômica latu sensu, incluindo serviços públicos.
2 atividade econômica produtiva.
3 serviços públicos.
4 monopólios da União.
5 jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
GAB:ECEEE
QUESTÃO 58
Com referência a aspectos conceituais e de abrangência do direito econômico, julgue os itens que se
seguem.
1 O direito econômico trata dos aspectos do poder econômico da empresa, tanto em sua manifestação
normal — uso do poder econômico — quanto na sua manifestação abusiva.
2 A existência de um conteúdo econômico na norma é suficiente para transformá-la em norma de
direito econômico, não sendo necessário que essa norma seja reguladora de uma política econômica.
3 Diferentes aspectos da vida econômica podem ser objeto de políticas econômicas, como, por
exemplo, o controle ou a fixação de preços, as condições de trabalho e emprego, incentivos a projetos
industriais, a concorrência dos mercados, o comércio internacional, sendo, portanto objeto de
regulação pelo direito econômico.
4 Devido às características particulares da matéria regulada pelo direito econômico, as noções, regras
e teorias desse ramo do Direito são menos rígidas, reconhecendo-se às autoridades administrativas
vastas liberdades de apreciação nas decisões que devem tomar.
5 O direito econômico é ramo autônomo do Direito, tendo seu próprio sujeito, objeto, normas e campo
de aplicação. Essa autonomia é uma decorrência das transformações políticas do Estado, que,
adotando os princípios do liberalismo, propõe-se a intervir no domínio econômico de forma
minimalista, deixando que o mercado resolva o problema do bem-estar da sociedade.
GAB:CECCE
QUESTÃO 59
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A Constituição da República de 1988 consagra expressamente a livre iniciativa como um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito, atribuindo-lhe a qualidade de valor social, ao lado do
trabalho. Isso significa que o(a)
1 sistema econômico que deve vigorar no Brasil é o capitalismo.
2 liberdade de iniciativa é um valor supremo, vedada ao Estado iniciativa pública.
3 liberdade de ação econômica deve ser assegurada nos termos da lei, sendo o trabalho um direito
inalienável de cada brasileiro.
4 livre iniciativa compreende a liberdade dos agentes econômicos de iniciar ou cessar atividade
econômica, devendo qualquer restrição dos poderes públicos ser imposta por lei.
5 livre iniciativa rege-se pelas leis de mercado, competindo tão somente ao Poder Judiciário a correção
de eventuais abusos.
GAB:CECCE
QUESTÃO 62
Julgue os itens a seguir, a respeito da intervenção do Estado na ordem econômica.
1 A criação de agência para regular serviços públicos, privatizados ou não, constitui forma de
intervenção indireta do Estado na atividade econômica.
2 A concessão de subsídios a empresas privadas para explorarem atividade econômica de interesse
coletivo constitui forma de intervenção direta do Estado na atividade econômica.
3 A criação de empresa estatal para explorar atividade econômica necessária aos imperativos da
segurança nacional constitui forma de intervenção direta do Estado na atividade econômica.
4 O planejamento econômico é, em relação ao setor privado, uma forma de intervenção indireta do
Estado na atividade econômica.
5 O controle dos atos de concentração econômica, na forma prevista pela Lei n.o 8.884/1994, constitui
forma de intervenção direta do Estado na atividade econômica.
GAB:CECCE
7 ORDEM CONSTITUCIONAL ECONÔMICA: PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E REFORMA AGRÁRIA.
PROC. FEDERAL /MARÇO/2002
QUESTÃO 69 Com respeito a aspectos de direito econômico, julgue o item a seguir
(ADAPTADA).
3.A ordem econômica constitucional é estruturada sobre fundamentos e princípios que traduzem
diferentes posturas ideológicas, porém coerentes, que acabam por fixar a ideologia constitucional.
GAB: C
PROC. FEDERAL - DEZEMBRO/2002
Acerca desses princípios, julgue os itens de 290 a 292.
290-Entre os princípios gerais da atividade econômica, está o da defesa do meio ambiente, que, nesse
contexto, constitui também uma limitação ao uso da propriedade, pois tem como objetivo colocar a
atividade industrial ou agrícola nos limites dos interesses coletivos.
291-A Constituição da República não acolheu a defesa do consumidor e a propriedade privada
individual como princípios da atividade econômica. A proteção à propriedade privada está amparada
apenas nos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5.°, ao passo que a proteção ao
consumidor arrima-se em capítulo próprio da ordem social.
292-Segundo a doutrina, equivocou-se o constituinte ao incluir a soberania nacional entre os princípios
da atividade econômica, uma vez que soberania é um conceito meramente político, significando o
poder de ultima instância em uma sociedade política.
GAB: CEE
PROC. FEDERAL - 2004
Quanto às limitações constitucionais do poder de tributar, aos princípios gerais da ordem econômica e
financeira, à intervenção do Estado no domínio econômico, ao meio ambiente e aos direitos das
populações indígenas, julgue o item a seguir (ADAPTADA).
77. A defesa do meio ambiente, como princípio geral da ordem econômica, permite tratamento
diferenciado para produtos e serviços em razão do impacto ambiental decorrente de sua produção ou
execução.
GAB: C
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AGU –ADVOGADO DA UNIÃO/2002UESTÃO 21
QUESTÃO 21 No que se refere à ordem econômica constitucional, mais precisamente aos princípios da
atividade econômica, à política agrícola e fundiária e à reforma agrária, julgue os seguintes itens.
1. Soberania nacional, função social da propriedade e livre concorrência são princípios gerais da
atividade econômica.
2. O Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, exerce as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para
o setor privado.
GAB: CC
AGU –ADVOGADO DA UNIÃO/2004GU -ESTÃO 22
Acerca da ordem econômica estabelecida na Constituição Federal, julgue os itens que se seguem.
66 De acordo com o texto constitucional, o planejamento do setor público é determinante, o
que significa que o Estado deve subordinar-se ao seu próprio planejamento.
GAB: C
AGU –ADVOGADO DA UNIÃO/2004GU -ESTÃO 22
Um imóvel pode ser objeto de desapropriação para reforma agrária caso não esteja cumprindo sua
função social. Nesse sentido, desprezados os critérios e graus estabelecidos em lei, o descumprimento
da referida função social ocorrerá quando se comprove que o proprietário do imóvel
70 utiliza de forma inadequada o solo e os recursos naturais.
71 aufere lucros excessivos.
72 descumpre a legislação laboral com relação aos empregados que trabalham no imóvel.
GAB: CEC
AGE-ES (ANALISTA JUDICIÁRIA) - 2004 aESTÃO ÃO 59
No que se refere ao direito financeiro e econômico, julgue os itens seguintes (ADAPTADA).
72 Constituem princípios fundamentais da atividade econômica a soberania nacional, a propriedade
privada, a defesa do consumidor e o tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte nacionais e estrangeiras.
GAB: E
ANATEL (ANALISTA JUDICIÁRIA) - 2004 aESTÃO ÃO 59
Acerca dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, julgue os itens que se
seguem.
96 Toda e qualquer pessoa física ou jurídica que deseje exercer atividade econômica deverá,
previamente, solicitar autorização ao órgão público competente da unidade da Federação onde
estabelecerá seu domicílio.
97 O Estado é incumbido do dever de regulamentação e fiscalização da atividade econômica e, por
essa razão, não pode exercer, diretamente, essa atividade.
GAB: EE
8 ORDEM JURÍDICO-ECONÔMICA. CONCEITO. ORDEM ECONÔMICA E REGIME POLÍTICO.
PROC. FEDERAL MARÇO/2002
QUESTÃO 69Com respeito a aspectos de direito econômico, julgue os itens a seguir.
A ordem juridico-econômica engloba um conjunto de normas que visam à organização da atividade
econômica no ambiente social.
A ordem econômica juridicizada tem como objetivo a cooperação entre os indivíduos e a promoção de
ambiente econômico que permita relações estáveis e minimize os conflitos, competindo ao Estado
desempenhar um papel minimalista em termos de regulação.
GAB: CE
PROC. FEDERAL - DEZEMBRO/2002
295-As normas de direito econômico, de direito interno ou direito internacional são abstratas e rígidas,
não admitindo maleabilidade frente à realidade que regulam, pois objetivam justamente manter essa
realidade sob controle.
E
PROC. FEDERAL - 2004
299.A distinção entre empresas nacionais e estrangeiras foi, até 1995, matéria de ordem
constitucional. Atualmente, tais distinções foram restabelecidas no plano infraconstitucional.
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300.Uma das formas de intervenção do Estado na economia é a exploração direta de atividade
econômica, o que deve ocorrer quando motivos como a segurança nacional assim a recomendarem.
Nesse sentido, é admissível a criação de uma empresa pública que fabrique aviões para a Força Aérea
Brasileira, devendo ela ser subordinada às mesmas normas de direito comercial, tributário, civil e
trabalhista aplicáveis às empresas privadas em geral.
GAB: CC
11 INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LIBERALISMO E
INTERVENCIONISMO. MODALIDADES DE INTERVENÇÃO. INTERVENÇÃO NO DIREITO
POSITIVO BRASILEIRO.
PROC. FEDERAL MARÇO/2002
QUESTÃO 68 Julgue os itens que se seguem, considerando aspectos de direito econômico.
1.O princípio da liberdade de iniciativa assegura o livre exercício de atividades econômicas e reserva
uma parcela mínima de poder ao Estado para regular as políticas econômicas das empresas privadas
voltadas para seu crescimento externo.
2.A Constituição de 1988, impregnada pelas idéias neoliberais, não admite ajudas do Estado ao setor
privado, alinhando-se, assim, às diretrizes da Organização Mundial do Comércio.
3.O planejamento econômico busca coordenar racionalmente as medidas de política econômica,
indicando para o Estado e para a iniciativa privada o direcionamento que devem seguir na consecução
de seus objetivos.
4.As políticas de incentivo fiscal, que importam a aplicação do valor de um tributo devido em uma
atividade econômica qualquer, têm natureza de política econômica, destinada ao desenvolvimento de
determinado setor.
5.Em razão do princípio da função social da propriedade, consagrado na Constituição da República, a
propriedade produtiva só será suscetível de desapropriação quando desobedecidas disposições que
regulam as relações de trabalho.
GAB: EEECE
PROC. FEDERAL - DEZEMBRO/2002
Acerca do papel do Estado brasileiro na ordem econômica, julgue o item a seguir.
293-A constituição da Republica reservou ao Estado o papel de agente normativo e regulador da
atividade econômica, o qual deve, na forma da lei, exercer as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento econômico, não lhe sendo permitida a exploração direta de atividade econômica, salvo
em situações excepcionais definidas em lei ou na Constituição.
GAB: C
TRF 1ª REGIÃO - 2002ESTÃO ÃO 59
75. Sobre o papel do Estado na ordem econômica, de acordo com a atual Constituição Federal, julgue
os itens seguintes (ADAPTADA).
1. É vedada a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, sendo permitida apenas quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, e nos demais
casos previstos pela Constituição.
2. O Estado atua como agente normativo e regulador da atividade econômica.
3. São atribuídas ao Estado, precipuamente, as funções de fiscalizar, incentivar e planejar.
4. O planejamento econômico é determinante para os setores público e privado.
GAB: CCCE
AGU-2002ESTÃO ÃO 59
QUESTÃO 67
67- Dispõe o caput do art. 173 da Constituição da República de 1988, verbis:
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.
Julgue os itens abaixo, com respeito a esse texto constitucional e suas implicações.
1- A Constituição de 1988 rompeu com a tendência intervencionista das constituições de 1967 e 1969.
2- A regra é a de que o Estado só pode atuar em atividade econômica excepcionalmente, privatizando,
por isso, os serviços públicos.
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3- Mesmo quando se tratar de atividade necessária à segurança nacional, deve o Estado dar
preferência à iniciativa privada e regular a atividade por ela exercida.
4- As atividades econômicas desenvolvidas pelo Estado em razão de relevante interesse coletivo
devem submeter-se ao regime da concorrência.
5- A lei poderá autorizar a criação de empresa de economia mista para exercer atividade econômica de
relevante interesse coletivo, adquirindo parte dos ativos de uma empresa privada que já atue no
mercado.
GAB: CEECC
GABQUESTÃO 69
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