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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

ANALISTA ADMINISTRATIVO  
 

 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo 10 (dez) de questões de Conhecimentos da 

Língua Portuguesa e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 1 para as questões de 01 a 08 

 

Os 20 maiores empreendedores do Brasil 

Os homens que construíram o capitalismo brasileiro neste século 

 

Quem são os maiores empreendedores brasileiros deste século? A EXAME fez essas perguntas a dezenas de 

representantes do mundo corporativo ao longo das últimas semanas. Foram ouvidos presidentes de empresas, 

consultores, economistas, professores universitários, headhunters, sociólogos. Toda a redação também se envolveu nas 

discussões sobre a lista. Ao final, sobraram 20 nomes. 

O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas, construídas com base em trabalho, perseverança 

e inovação.O que se tem é o retrato das extraordinárias mudanças pelas quais o Brasil passou no decorrer dos últimos 

100 anos. Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo, o personagem que abre a série dos 20 

empreendedores nacionais. 

O Brasil de empreendedores, como Jorge Paulo Lemann, Jorge Gerdau e Abílio Diniz, é outro. É o país que, 

cada vez mais, tenta se movimentar de acordo com a lógica do mundo globalizado. Três banqueiros aparecem na lista: 

Amador Aguiar, do Bradesco; Olavo Setubal, do Itaú e Walther Moreira Salles, do Unibanco. Há também três 

representantes da mídia: Assis Chateaubriand, o polêmico criador dos Diários Associados e pioneiro da televisão no 

país; Victor Civita, o fundador da Editora Abril, que edita a EXAME e Roberto Marinho, das Organizações Globo. 

Sebastião Camargo, da Camargo Corrêa, e Norberto Odebrecht, da Odebrecht, aparecem como os grandes 

empreiteiros brasileiros. 
Disponível em: www.exameabril.com.br. Adaptado. 

 

01. Utilizando-se do trecho: "É o país que, cada vez mais, tenta se movimentar de acordo com a lógica do mundo 

globalizado", o autor demonstra ao leitor que 
 
A) esse país tem desejos de evoluir, se bem que, na esfera cultural, limite certas produções intelectuais. 

B) países nem sempre se interessam pelo progresso do seu povo, da sua região. 

C) valorizando a globalização, o Brasil busca sempre avançar respaldando-se nela. 

D) o país que age com lógica sempre promove significativos avanços. 

E) esse país, na contramão da lógica da globalização, progride assustadoramente. 

 

02. Observe o trecho a seguir: 
 

"O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas, construídas com base em trabalho, perseverança e 

inovação." 
 
Interpretando-o, tem-se como CORRETO que 
 
A) a seleção dos maiores empreendedores não se deteve apenas em histórias pessoais e particularizadas. 

B) a perseverança foi item exclusivo para selecionar os maiores empreendedores. 

C) o descompromisso e a inabilidade foram critérios adotados nessa seleção. 

D) a criatividade não se afigurou como critério seletivo para os empreendedores. 

E) para selecionar os maiores empreendedores, saúde, idade e disposição para o trabalho foram considerados os critérios mais 

rigorosos. 
 
03. Em uma das alternativas abaixo, existe uma mensagem que NÃO está declarada no Texto 1. Assinale-a. 
 
A) O Brasil busca sempre acompanhar o ritmo exigido pela globalização. 

B) Representantes da esfera educacional foram excluídos da seleção dos maiores empreendedores. 

C) Os funcionários da redação da Exame participaram do processo de seleção. 

D) O processo seletivo reflete as significativas mudanças vividas pelo Brasil nos últimos 100 anos. 

E) Do país de Matarazzo, atualmente quase nada resta. 
 
04. Observando-se o trecho abaixo: 
 

"Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo, o personagem que abre a série dos 20 

empreendedores nacionais." 
 
Sobre a vírgula nele existente, é CORRETO afirmar que ela isola 
 
A) termos invocativos. 

B) elementos que possuem a mesma função sintática. 

C) orações coordenadas assindéticas. 

D) o termo que explica o seu antecedente. 

E) a oração subordinada da principal. 
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05. Sobre CONCORDÂNCIA, analise os itens abaixo: 
 

I.    "O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas, construídas com base em trabalho, perseverança e 

inovação." - se ao termo "histórias" fosse acrescido "relatos", estaria correto o trecho: O resultado vai muito além 

de histórias e relatos pessoais e isolados, construídos com base... 

II.  "Foram ouvidos presidentes de empresas, consultores, economistas..." - se os termos sublinhados fossem 

substituídos por "empregadas domésticas", "trabalhadores rurais" e "patrões", obedecendo a essa ordem, o termo 

"ouvidos" poderia manter a mesma grafia ou concordar com o mais próximo, "empregadas domésticas". 

III.  "O que se tem é o retrato das extraordinárias mudanças pelas quais o Brasil passou." - se ao termo "mudanças" 

fosse acrescentado "progressos", estaria correto o trecho: O que se tem é o retrato dos extraordinários mudanças e 

progressos pelas quais o Brasil passou.  
 
Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e II. B) II e III. C) I e III. D) II. E) I, II e III. 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa CORRETA para o  acento do termo sublinhado. 
 
A) "...consultores, economistas, professores universitários, headhunters, sociólogos." - acentua-se por ser paroxítono terminado 

em hiato. 

B) "Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo..." - acentua-se o "i" átono do hiato. 

C) "Há também três representantes da mídia..."- acentua-se por ser oxítono terminada em EM. 

D) "...pelas quais o Brasil passou no decorrer dos últimos 100 anos.” - acentua-se por ser paroxítono terminado em S.  

E) “...Olavo Setubal, do Itaú e Walther Moreira Salles..." - acentua-se o "u" átono do hiato. 

 

07. Em todas as alternativas abaixo, o verbo exprime uma ação já realizada, EXCETO em uma. Assinale-a. 
 
A) "Toda a redação também se envolveu nas discussões sobre a lista." 

B) "O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas..." 

C) "Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo..." 

D) "extraordinárias mudanças pelas quais o Brasil passou no decorrer dos últimos 100 anos." 

E) "A EXAME fez essas perguntas a dezenas de representantes do mundo corporativo..."  

 

08. Sobre REGÊNCIA VERBAL, observe os verbos sublinhados dos itens abaixo: 
 

I.   "A EXAME fez essas perguntas a dezenas de representantes do mundo corporativo..." - o verbo exige um 

complemento regido de preposição e o outro sem ser regido de preposição. 

II.  "Ao final, sobraram 20 nomes."- o verbo exige complemento não regido de preposição. 

III.  "...o personagem que abre a série dos 20 empreendedores nacionais." - o verbo exige dois complementos: um 

regido de preposição e o outro não. 

IV.  "Três banqueiros aparecem na lista..." - o verbo não exige complemento. 

V. "Há também três representantes da mídia..." - o verbo exige complemento não regido de preposição. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, IV e V. B) I e II.  C) III e V. D) II e V. E) I, II e IV. 

 

TEXTO 2 para a questão 09 

 
 

09. Sobre SINAIS DE PONTUAÇÃO, observe a charge acima e assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A exclamação após o termo "feia" indica um questionamento ao leitor. 

B) A vírgula após o termo "Europa" é facultativa. 

C) A vírgula existente após o termo "cá" poderia ser substituída por um ponto. 
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D) A exclamação após o termo "empregos" poderia ser permutada por uma interrogação. 

E) A vírgula após o termo "rapaz" isola o vocativo. 

 

10. Observe o poema de Millôr Fernandes abaixo citado: 
 

Poeminha sobre o Trabalho 

 

Chego sempre à hora certa, 

contam comigo, não falho, 

pois adoro o meu emprego: 

o que detesto é o trabalho. 
 

Disponível em: www.citador.pt/poemas. 

 

Percebe-se que todos os verbos desse poema estão conjugados no tempo presente. Caso se desejasse demonstrar ao 

leitor que as ações, apesar de se repetirem, já haviam acontecido, está CORRETO o que se indica na alternativa  
 
A) Chegarei sempre à hora certa; contavam comigo, não falhava, pois adoraria o meu emprego; o que detestava era o trabalho. 

B) Chegava sempre à hora certa; contariam comigo, não falharia, pois adoro o meu emprego; o que detestava era o trabalho. 

C) Cheguei sempre à hora certa; contaram comigo, não falhei, pois adorei o meu emprego; o que detesto é o trabalho. 

D) Chegava sempre à hora certa; contavam comigo, não falhava, pois adorava o meu emprego; o que detestava era o trabalho. 

E) Chegava sempre à hora certa; contavam comigo, não falharia, pois adoro o meu emprego; o que detestei foi o trabalho. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. As organizações são constituídas de pessoas e dependem delas para atingir seus objetivos e cumprir suas missões. 

Sobre isso, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  As organizações surgem para aproveitar a sinergia dos esforços de vários indivíduos que trabalham em conjunto. 

II.  Quanto mais industrializada for a sociedade, mais numerosas e complexas se tornam as organizações. 

III.  Independente do tamanho da organização, as pessoas sempre se sentem sozinhas no desenvolvimento de suas 

atividades. 

IV.  O conceito de Administração de Recursos Humanos, em algumas organizações, ainda adota a linha da 

administração de pessoas e não, da administração com pessoas. 
 
Está CORRRETO somente o que se afirma em 

 

A) I, II e IV. B) III e IV. C) I e IV. D) I e II. E) IV. 

 

12. As organizações encontram-se sempre em um processo de transformação, de mudanças e nunca estão prontas e 

acabadas. Nesse caso, podemos dizer que as organizações são um organismo vivo e sujeito a mudanças. Nesse 

sentido, é CORRETO afirmar que 
 
A) as empresas se constituem em exemplos típicos de organizações lucrativas. 

B) a empresa é todo empreendimento humano que visa sempre ao lucro. 

C) toda empresa dispõe, apenas, dos recursos humanos para sua gestão. 

D) todas as organizações possuem estruturas de gestão compartilhadas. 

E) as organizações do passado davam ênfase à inovação e à criatividade.  

 

13. O sucesso de um administrador está em como ele(a) deve utilizar as suas habilidades. Assinale abaixo as habilidades 

que devem ser ressaltadas no comportamento de um(a) administrador(a). 
 
A) Humanas, técnicas, conceituais. 

B) Técnicas, intempestivas, estruturais.  D) Conhecimento, intempestivas, humanas. 

C) Teóricas, conceituais, estruturais. E) Atitude, conceituais, humanas. 

 

14. O processo administrativo é constituído de planejamento, organização, direção e controle. Sobre isso, assinale “V” 

para as sentenças Verdadeiras e “F” para as Falsas. 
 

(   )  No processo administrativo, o planejamento formula objetivos. 

(   )  No processo administrativo, a organização formula a divisão do trabalho. 

(   )  No processo administrativo, a direção tem a liderança como um dos seus elementos. 

(   )  No processo administrativo, o controle atua como definição de padrão. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F-F-V-V B) V-V-F-V C) V-V-V-V D) V-F-F-V E) F-F-F-F 
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15. O planejamento visa à racionalidade da tomada de decisão ao estabelecer esquemas para o futuro. Funciona como 

um meio de orientar o processo decisório. Sobre isso, assinale “V” para as sentenças Verdadeiras e “F” para as 

Falsas no que se refere a características do planejamento. 
 

(   )  O planejamento é interativo, envolve passos ou fases que se sucedem. 

(   )  O planejamento é uma técnica de alocação de recursos. 

(   )  O planejamento é uma função administrativa, que interage com as demais funções. 

(   )  O planejamento é uma técnica de mudança e de inovação dentro da empresa. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V-F B) V-F-F-V C) F-V-F-F D) F-F-F-V E) V-V-V-V 

 

16. “O Sistema de Informação (SI) é um tipo especializado de sistema formado por um conjunto de componentes, inter-

relacionados, que visam coletar dados e informações, manipulá-los e processá-los para, finalmente, dar saída a novos 

dados e informações.” Com base nesse conceito, um SI está constituído 

 

A) apenas, por entrada e saída de dados. 

B) apenas, pelo feedback das informações. 

C) apenas, pela entrada, processamento e saída de dados. 

D) pela entrada, processamento, saída e feedback dos dados. 

E) de hardware e peopleware, apenas. 

 

17. Numere a 2
a
. coluna de acordo com a 1ª. 

 
1. Sistema de apoio à decisão (   ) Caracterizado para dar aos tomadores de decisões certas 

informações mediante solicitação 

2. Relatório programados (   ) Custos reduzidos 

3. Relatório de demanda (   ) Visa atender às necessidades do nível estratégico da 

organização; 

4. Benefício do uso do SI (   ) Produzido periodicamente (diária, semanal, mensal ou 

anualmente); 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) 4,3,1,2. B) 3,4,1,2. C) 1,4,2,3. D) 2,4,3,1. E) 1,2,4,3. 

 

18. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, tendo como base os diferentes conceitos: 
 

1. Sistema de Processamento de Transação (   ) Visa atender às necessidades do nível estratégico da organização. 

2. Sistema de Informação Gerencial (   ) Atende ao nível operacional da organização. 

3. Sistema de Apoio à Decisão (   ) Atende ao nível gerencial. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) 1,2,3 B) 3,2,1 C) 2,3,1 D) 3,1,2 E) 1,3,2 

 

19. As fontes de dados de um Sistema de Informação são 

 

A) ambientais e documentais 

B) internas e externas 

C) instrucionais e metainstrucionais 

D) acabadas e semi-intrucionais 

E) inovadas e documentais 

 

20. “O cronograma é um instrumento de planejamento e controle, semelhante a um diagrama, em que são definidas e 

detalhadas minuciosamente as atividades a serem executadas durante um período estimado” (Wikipédia).  

 Tomando-se como base o conceito, é CORRETO afirmar que 

 

A) é um recurso muito utilizado, apenas, nas atividades de obras de engenharia. 

B) é um recurso que se implementa após o início das atividades. 

C) deve ser visto como uma peça, apenas, de acompanhamento. 

D) é importante para se diagnosticarem falhas e eventuais desvios de correção. 

E) podemos utilizar como instrumento de registro apenas. 
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21. Acerca da teoria dos Dois Fatores, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Realização e poder  

B) Fatores motivacionais e higiênicos  D) X e y 

C) Pirâmide das necessidades humanas E) Expectativa 

 

22. Dentro de cada indivíduo, há uma força interior denominada motivo, que orienta seu comportamento para 

determinado objetivo. Os motivos são representados no ciclo motivacional por 

 

A) impulso, comportamento, objetivo. 

B) objetivo, impulso e ação.  D) ação, objetivo e comportamento. 

C) comportamento, impulso, objetivo. E) impulso, comportamento e ação.  

 

23. Sobre a aplicabilidade do treinamento, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O empregado pode aprender algo ligado ao desempenho de atividades no trabalho. 

II. O empregado pode aprender algo que lhe agregue novos conhecimentos. 

III. O empregado pode aprender uma ideia mais voltada para seu desenvolvimento pessoal. 

IV. O empregado pode adquirir habilidades que lhe poderão ser úteis no futuro. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Todas as assertivas são verdadeiras.  

B) Todas as assertivas são falsas. 

C) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras. 

D) Somente a assertiva III é falsa. 

E) Somente a assertiva IV é verdadeira. 

 

24. Sobre o Comportamento organizacional, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Trata-se de um campo de estudo, que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o 

comportamento dentro das organizações com o propósito de aplicar este conhecimento em prol do aprimoramento 

de uma organização. 

II. O comportamento organizacional é um campo de estudos, que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a 

estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento, para 

promover a melhoria da eficácia organizacional. 

III. O comportamento organizacional aplica o conhecimento, obtido sobre as pessoas, os grupos e o efeito de estrutura 

sobre o comportamento, para fazer com que as organizações trabalharem mais eficazmente.  

IV. O Comportamento Organizacional se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como 

esse comportamento afeta o desempenho destas organizações. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todas as assertivas são falsas. 

B) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras. 

C) Somente a assertiva III é falsa. 

D) Todas as assertivas são verdadeiras. 

E) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras. 

 

25. Acerca do treinamento, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Conhecimento acerca dos novos equipamentos. 

II. Conduta do trabalhador frente à nova visão organizacional. 

III. Favorece o equilíbrio organizacional. 

IV. Relação entre os novos hábitos e comportamentos.  

V. Expansão do indivíduo.  
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em 

 

A) I e II.  B) I, II e V.  C) I, III e V.  D) I, II, IV e V.  E) II, III, IV e V. 

 

26. Na análise de cargos, há campos a serem analisados para determinar o universo de exigências geralmente 

encontradas nos contornos de um cargo. Sobre esses campos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Requisitos mentais 

B) Requisitos físicos D) Requisitos organizacionais 

C) Responsabilidades E) Condições de trabalho 
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27. Acerca da avaliação de desempenho, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A avaliação de desempenho tem por finalidade apreciar, de modo sistemático e formal, as diferenças individuais 

de desempenho na situação de trabalho. 

II. A otimização dos resultados formais da avaliação de desempenho pressupõe uma permanente interação entre 

avaliador e avaliado,  

III. O propósito de avaliação de desempenho é fechar o círculo de interação das diversas funções da administração de 

recursos humanos.  

IV. A avaliação de desempenho dá ênfase às diferenças individuais como forma de alcançar a melhora desejada de 

desempenho. 
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em 

 

A) I e II.  B) I, II e IV.  C) I, II e III.  D) I e IV.  E) II, III, IV  

 

28. Sobre o planejamento de RH, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Os profissionais que desenvolverão o planejamento precisam ser profissionais capacitados e orientados pela empresa.  

B) Deve atender às necessidades e metas da empresa. 

C) Necessita ser direcionado ao que a empresa solicita. 

D) Deve atender, apenas, as necessidades atuais da empresa. 

E) Necessita ser direcionado àquilo de o funcionário necessita. 
 
29. Existem vários estilos de líderes, dentre eles o líder democrático. Acerca da liderança democrática, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
A) Chamada, ainda, de liderança participativa ou consultiva. 

B) Esse tipo de liderança é voltado para as pessoas. 

C) Há liberdade total para decisões grupais ou individuais. 

D) Há participação dos liderados no processo decisório. 

E) A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo. 
 
30. Uma equipe autogerenciável é 
 
A) um grupo íntegro de colaboradores responsáveis por todo processo ou segmento de trabalho. 

B) formada por um chefe e seus subordinados diretos. 

C) apenas, um grupo que trabalha em conjunto. 

D) uma equipe interfuncional.  

E) despreocupada com o desempenho coletivo apreciável. 
 
31. Os contratos na administração pública devem estabelecer, com clareza e precisão, as condições para sua execução, 

expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com 
 
A) os termos de licitação e da proposta a que se vinculam. 

B) o que determina a Lei 8666/93. 

C) as determinações do gestor público. 

D) a regulamentação da administração pública. 

E) a lei de responsabilidade fiscal 

 

32. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato é a relação que as partes estabelecem inicialmente, no ajuste, entre 

_____________________ e _________________ para a justa remuneração da obra, do serviço ou do fornecimento. 

 Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE os espaços em branco. 
 
A) o preço real / o preço imaginário 

B) a prestação / a contraprestação 

C) os encargos do contrato / a retribuição da Administração 

D) as vantagens / as desvantagens 

E) o valor justo para o contratado / o valor justo para a contratante 

 

33. Sobre os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, existentes na contabilidade pública, 

associe a 1ª coluna à 2ª. 
 

I. Sistema Orçamentário (   ) Engloba todas as operações de débitos e créditos de natureza financeira, não só 

das compreendidas como também das não compreendidas na execução 

orçamentária, serão objeto de registro e controle contábil. 

II. Sistema Financeiro (   ) Registra, analiticamente, todos os bens de caráter permanente, com indicações 

dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos 

agentes responsáveis pela sua guarda e administração bem como mantém 

registro sintético dos bens móveis e imóveis. 
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III. Sistema Patrimonial  (   ) Registra e movimenta as contas representativas de direitos e obrigações, 

geralmente decorrentes de contratos, convênios ou ajustes. 

IV. Sistema de Compensação  (   ) Evidencia o registro contábil da receita e da despesa, de acordo com as 

especificações constantes da Lei de Orçamento e dos Créditos Adicionais. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) I, IV, II e III B) III, I, II e IV C) II, III, IV e I D) IV, III, II e I E) I, IV, III e II 

 

34. No poder público, o processo de planejamento-orçamento consubstancia-se nos seguintes elementos: 
 
A) Lei das Responsabilidades Fiscais (LRF), Orçamento-Programa e Lei de Orçamentos Anuais (LDO). 

B) Plano Plurianual (PPA), Lei das Responsabilidades Fiscais (LRF) e Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

C) Lei das Responsabilidades Fiscais (LRF), Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei de Orçamentos Anuais (LDO). 

D) Plano Plurianual (PPA), Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei de Orçamentos Anuais (LDO). 

E) Orçamento-Programa, Plano Plurianual (PPA) e Lei de Orçamentos Anuais (LDO). 

 

35. “Decorre do aspecto jurídico do orçamento, determinando que não contenha matéria estranha à previsão da receita e 

fixação da despesa”. Essa é a caracterização do seguinte princípio orçamentário: 

 

A) Programação B) Unidade  C) Universalidade  D) Anualidade  E) Exclusividade  

 

36. As receitas públicas classificam-se em 
 
A) Receitas Correntes e Receitas de Capital. 

B) Receitas Orçamentárias e Receitas Extraorçamentárias.  D) Receitas Correntes e Receitas de Contribuições. 

C) Receitas Tributárias e Receitas de Serviços. E) Receitas Orçamentárias e Receitas de Capital. 

 

37. Sobre os estágios da Receita Pública (Previsão, Lançamento, Arrecadação e Recolhimento), assinale com V as 

afirmativas Verdadeiras e F as Falsas. 

 

(   ) A Previsão compreende os valores que a lei do orçamento consignar, pois são estimativas de receitas que 

se originam de estudos de previsão, antes de comporem o projeto de Lei orçamentária. 

(   ) O lançamento é o ato administrativo que o Poder Legislativo utiliza, visando identificar e individualizar o 

contribuinte ou o devedor e os respectivos valores, espécies e vencimentos. 

(   ) A arrecadação é o ato em que são pagos os tributos ou as diversas receitas ao agente pagador. 

(   ) O recolhimento é o ato, que se relaciona com a entrega dos valores arrecadados pelos agentes 

arrecadadores ao Tesouro Público. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V, F, F, V B) V, V, F, V C) F, V, F, V D) F, F, V, V E) V, V, F, F 

 

38. As despesas públicas devem passar pelos seguintes estágios: 

 

A) Empenho, pagamento e restos a pagar. 

B) Empenho, liquidação e resto a pagar.  D) Empenho, liquidação e pagamento. 

C) Inscrição na dívida ativa, pagamento e restos a apagar. E) Liquidação, inscrição na dívida ativa e pagamento. 

 

39. Na contabilização das operações típicas na administração federal, são admitidas três modalidades para o empenho 

da despesa, indicadas na alternativa 

 

A) extraordinária, estimativa e global. 

B) ordinária, global e estimativa.  D) estimativa, fixa e global. 

C) ordinária, diretiva e global. E) global, ordinária e diretiva. 

 

40. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no(nas)____________, resultantes da 

execução orçamentária, e indicará ____________.  

 Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE os espaços em branco. 

 

A) orçamento do órgão / os gastos efetuados 

B) balanço patrimonial / as variações ativas e passivas 

C) entidades públicas / a situação líquida do patrimônio 

D) saldo patrimonial / a estruturação do orçamento 

E) patrimônio / o resultado patrimonial do exercício 







