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Referência Questão nº 37: Conhecimento Específico – Assistente em Administração

JUSTIFICATIVA

O gabarito da questão “37” foi ALTERADO para a letra “B”, efetivamente a opção de resposta correta, conforme

justificativa abaixo.

Alternativa A – errada – o enunciado da questão discorre sobre um projeto de lei no qual deve constar o anexo de

metas fiscais, com sua devida composição. O projeto de lei que deve possuir esse anexo é o da lei de diretrizes

orçamentárias, mas quem estabelece a existência desse anexo é o § 1º. do art. 4º da LRF: “Integrará o projeto de lei

de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes

e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o

exercício a que se referirem e para os dois seguintes.”

Alternativa B – CORRETA – o estabelecimento dessa exigência foi feito no § 1º. do art. 4º da LRF.

Alternativa C – errada – de acordo com o inciso I do art.5º da LRF, Art. 5º, o projeto de lei orçamentária anual,

elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta

Lei Complementar conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os

objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4º, e não o anexo de metas fiscais.

Alternativa D – errada – a lei orçamentária anual tem nomenclatura própria, podendo ser da esfera federal, estadual

ou municipal, não lhe cabendo a denominação dada na alternativa. Por outro lado, não cabe a ela estabelecer a

exigência do Anexo de Metas Fiscais.
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