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1. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
Para atingir estabilidade, crescimento e correção das falhas de mercado, o Governo intervém na economia, utilizando-se 
do Orçamento Público e das funções orçamentárias. As três funções orçamentárias clássicas apontadas pelos autores 
são: 
 
(  ) Função alocativa – relaciona-se à alocação de recursos por parte do Governo a fim de oferecer bens e serviços 

públicos puros (ex.: rodovias, segurança, justiça) que não seriam oferecidos pelo mercado ou seriam em condições 
ineficientes; bens meritórios ou semipúblicos (ex.: educação e saúde); e criar condições para que bens privados 
sejam oferecidos no mercado pelos produtores, corrigir imperfeições no sistema de mercado (como oligopólios) e 
corrigir os efeitos negativos de externalidades.  

(  ) Função estabilizadora – visa tornar a sociedade menos desigual em termos de renda e riqueza, através da 
tributação e de transferências financeiras, subsídios, incentivos fiscais, alocação de recursos em camadas mais 
pobres da população etc. (ex.: Fome Zero, Bolsa Família, destinação de recursos para o SUS, que é utilizado por 
indivíduos de menor renda). O governo tributa e arrecada de quem pode pagar e os distribui/redistribui a quem tem 
pouco ou nada tem, através de programas sociais.  

(  ) Função distributiva – é a aplicação das diversas políticas econômico-financeiras a fim de ajustar o nível geral de 
preços, melhorar o nível de emprego, estabilizar a moeda e promover o crescimento econômico, mediante 
instrumentos de política monetária, cambial e fiscal, ou outras medidas de intervenção econômica (controles por 
leis, limitação etc.). 

 
A) F – V – V. 
B) V – V – V. 
C) F – F – F. 
D) V – F – F. 
 

2. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 
Bens públicos são consumidos por diversas pessoas ao mesmo tempo (ex.: rua, praça, segurança pública, justiça). Os 
bens públicos puros são de consumo ______________ e _________________. Assim, uma pessoa utilizando um bem 
público não tira o direito de outra também utilizá-lo. Bens públicos puros são oferecidos diretamente pelo Estado porque 
são essenciais ao bem-estar da população. Os bens ____________________ ou meritórios são oferecidos tanto pelo 
Estado como pelo mercado. 
  
A) divisível – excludente – privados 
B) não excludente – divisível – públicos 
C) indivisível – não excludente – semipúblicos 
D) indivisível – excludente – semipúblicos 
 

3. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 
_________________________ do governo se constituem nos seus dispêndios e no seu sistema tributário, e seriam 
utilizadas com o objetivo de conduzir a _________________________ ao nível de ________________________ da 
economia.  
 
A) As políticas monetárias – demanda agregada – pleno emprego 
B) As políticas fiscais – demanda agregada – renda de pleno emprego 
C) As políticas regulatórias – oferta agregada – desemprego 
D) As políticas monetárias – oferta agregada – demanda 
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4. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
(  ) A classificação da despesa pública por finalidade visa retratar as áreas de ação governamental. Essas despesas 

são agrupadas no orçamento por funções e subfunções. Dentro dessas subfunções há ainda programas e projetos 
específicos. 

(  ) A classificação da despesa pela natureza do gasto põe em destaque se o gasto é apenas para manter o governo 
em funcionamento ou para redistribuição de renda, que é o caso das Despesas Correntes, ou se há investimentos 
que alteram o estoque de capital da sociedade, as Despesas de Capital. 

 
A) F – V. 
B) V – F. 
C) V – V. 
D) F – F. 
 

5. O Ciclo Orçamentário é a sequência das etapas pelo processo orçamentário, assim, consubstanciadas: 
 
A) Elaboração, estudo e aprovação, execução e avaliação. 
B) Anualidade, exclusividade e equilíbrio. 
C) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentos Anuais. 
D) Programação, unidade e universalidade. 
 

6. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o princípio orçamentário que está intimamente ligado com a 
programação e, que se algo deve fazer parte do orçamento e nele não figura, os objetivos e os efeitos socioeconômicos 
que se procuram alcançar poderão ser afetados negativamente pela parte não incluída no orçamento, ou seja, não 
programada, assim como jamais será possível alcançar um elevado grau de racionalidade no emprego dos recursos, se 
parte dele for manipulada sem a devida programação. 
 
A) Exclusividade. 
B) Equilíbrio. 
C) Anualidade. 
D) Universalidade. 
 

7. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 
Orçamento por programas é uma modalidade de orçamento em que, do ponto de vista de sua apresentação, os 
______________________________ para cada unidade orçamentária vinculam-se ___________________________ 
aos objetivos a serem alcançados. 
 
A) recursos orçamentários – indiretamente 
B) recursos financeiros – direta ou indiretamente 
C) princípios orçamentários – diretamente 
D) ciclos orçamentários – exclusivamente 
 

8. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
(  ) A diferença entre a despesa orçamentária e a receita orçamentária, quando positiva, é o déficit público. 
(  ) Se a receita for menor do que a despesa, teremos o superávit público.  
(  ) O déficit público de um dado ano aumenta a dívida pública desse mesmo ano. Contudo, o déficit público pode 

também ser financiado por aumento da oferta monetária. 
 
A) V – F – F. 
B) V – F – V. 
C) F – V – F. 
D) F – F – V. 
 

9. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
(  ) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação dependente de atividade estatal específica, 

relativa ao contribuinte. 
(  ) As taxas são a compensação de um serviço obtido do Estado ou dos poderes locais paga por serviço particular, de 

natureza divisível. 
(  ) Taxa é o tributo instituído para remunerar um determinado serviço (ou uma determinada atividade) especial do 

Estado, e que seja cobrado somente dos contribuintes que de fato se utilizam desse serviço ou atividade ou que os 
tenham à sua disposição. 

(  ) Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de 
interesse das categorias profissionais ou econômicas. 

 
A) V – F – V – V. 
B) V – F – F – F. 
C) F – V – V – V. 
D) V – V – F – F. 
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10. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de imposto progressivo no Brasil. 
 

A) Imposto de Renda. 
B) ICMS – Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. 
C) IPI – Imposto sobre produtos industrializados. 
D) ISS – Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
 

11. Complete a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
 

Um imposto é classificado como _______________ quando sua alíquota vai aumentando conforme vai aumentando sua 
base de cálculo. 
 

A) regressivo 
B) neutro 
C) seletivo 
D) progressivo 
 

12. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

(  ) Considera-se projeto de financiamento aquele cujo fluxo de caixa apresenta fluxos iniciais negativos (representando 
o investimento realizado) e os demais fluxos positivos (representando o retorno desse investimento). 

(  ) Em relação ao fluxo de caixa os projetos de investimento podem ser: simples, convencionais ou não convencionais. 
(  ) Se o fluxo de caixa apresentar, inicialmente, fluxos positivos, sendo os demais fluxos negativos, o projeto é 

considerado de investimento. 
 

A) V – F – V. 
B) V – V – V. 
C) F – F – F.  
D) F – V – F. 
 

13. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 

Os critérios utilizados para analisar a viabilidade econômico-financeira de um projeto de investimento podem ser 
divididos em dois grupos: os científicos e os empíricos. De uma forma simplificada, ________________________ são 
aqueles que se baseiam no ______________________ e no valor do dinheiro no tempo; enquanto 
________________________ não levam em conta o valor do dinheiro no tempo ____________________ partes dos 
valores do fluxo de caixa. 
 

A) critérios empíricos – fluxo de caixa – científicos – e desprezam 
B) critérios científicos – no método do payback simples – critérios empíricos – mas não desprezam 
C) critérios científicos – fluxo de caixa – critérios empíricos – ou desprezam 
D) critérios empírico – no método da taxa interna de retorno – critérios científicos – ou desprezam 
 

14. Assinale a alternativa que apresenta um método do critério empírico utilizado para analisar a viabilidade econômico-
financeira de um projeto de investimento. 
 

A) Método do Valor Presente Líquido. 
B) Método de Payback Simples. 
C) Método da Taxa Interna de Retorno. 
D) Índice de Lucratividade. 
 

15. Complete a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
 

____________________ pode ser definido como o conjunto de antecedentes que permite avaliar as vantagens e as 
desvantagens econômicas derivadas da decisão de investir recursos da produção de determinados bens ou serviços. 
 

A) Projeto de investimento 
B) Fluxo de caixa 
C) Duration 
D) Taxa Interna de Retorno (TIR) 
 

16. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

(  ) A taxa de atratividade é um dos principais parâmetros de avaliação dos projetos, pois influencia muito em seu 
resultado. 

(  ) A taxa de atratividade é entendida como o custo de oportunidade. 
(  ) A taxa de atratividade é o custo de capital da empresa ou ainda o retorno médio obtido pela empresa em suas 

atividades; o poder público pode considerar custo de capital a taxa básica de juros da economia. 
(  ) Custo de oportunidade é o grau de sacrifício feito ao se optar por uma alternativa em detrimento de outra, ou seja, 

aquilo de que se abre mão para obter o que se deseja. Corresponde a melhor alternativa sacrificada. 
 

A) V – V – F – V. 
B) F – F – V – F. 
C) F – V – F – V. 
D) V – V – V – V. 
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17. Lançamento sistemático de uma porção dos custos dos ativos imobilizados contra as receitas anuais, com o passar do 
tempo, refere-se à(ao): 
 
A) valor residual. 
B) rentabilidade. 
C) depreciação. 
D) capital de giro. 
 

18. Complete a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
 
O ativo circulante, comumente chamado de ____________________, representa a porção do investimento que circula, 
de uma forma para outra, na condução normal dos negócios. 
 
A) vida econômica. 
B) capital de giro. 
C) bens, direitos e obrigações. 
D) liquidez. 
 

19. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
(  ) Duration mede a volatilidade (sensibilidade do valor da obrigação) a variações nas taxas de juros. 
(  ) Duration representa simplesmente a média ponderada do vencimento dos valores presentes de todos os fluxos de 

caixas contratuais ainda a serem pagos pela obrigação. 
(  ) Duration é dada em anos, de modo que uma obrigação com duração de cinco anos ganhará 5% de seu valor, se as 

taxas de juros subirem 1%, ou perderá 5%, se as taxas de juros caírem 1%. 
 
A) V – V – F. 
B) V – V – V. 
C) F – F – V. 
D) F – F – F. 
 

20. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações sobre conceitos para análise de projeto de 
investimento abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
(  ) Taxa mínima de atratividade: é a rentabilidade mínima aceitável para qualquer aplicação, estabelece uma base para 

aceitação ou rejeição de propostas de investimentos. 
(  ) Risco: quando a distribuição de probabilidades não pode ser avaliada (situações pouco repetitivas, pouco comuns). 
(  ) Incerteza: quando todas as ocorrências possíveis de uma certa variável encontram-se sujeitas a uma distribuição de 

probabilidades conhecida através de experiências passadas ou que pode ser calculada com algum grau de 
precisão. 

(  ) Análise de sensibilidade: medir os efeitos produzidos quando variamos os dados de entrada. 
(  ) Depreciação: é uma parcela de valor imputada ao custo de produção, correspondente ao desgaste sofrido durante a 

utilização do ativo fixo no processo produtivo. 
 
A) F – V – V – F – F. 
B) F – F – F – V – V. 
C) V – F – F – V – V. 
D) V – V – V – F – F. 
 

21. Assinale a alternativa que apresenta todas as teorias administrativas cuja ênfase está na estrutura. 
 
A) Administração Científica – Teoria da Contingência – Teoria do Comportamento Organizacional. 
B) Teoria Estruturalista – Teoria Clássica – Administração Científica. 
C) Teoria do Desenvolvimento Organizacional – Teoria das Relações Humanas – Teoria da Burocracia. 
D) Teoria Clássica – Teoria Neoclássica – Teoria da Burocracia – Teoria Estruturalista. 
 

22. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
(  ) Para Fayol, as funções administrativas englobam: prever, organizar, comandar, controlar e coordenar.  
(  ) Atualmente, as funções administrativas envolvem: planejamento, organização, direção e controle.  
(  ) Em seu conjunto, as funções administrativas formam o processo administrativo. 
 
A) V – V – F. 
B) V – V – V. 
C) F – F – V. 
D) F – F – F. 
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23. Assinale a alternativa INCORRETA sobre clima organizacional. 
 

A) O clima organizacional constitui o meio interno ou a atmosfera psicológica característica de cada organização.  
B) O clima organizacional está ligado ao moral e à satisfação das necessidades dos participantes e pode ser saudável 

ou doentio, pode ser quente ou frio, negativo ou positivo, satisfatório ou insatisfatório, dependendo de como os 
participantes se sentem em relação à organização.  

C) O clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente social externo que é percebida ou experimentada 
pelos participantes da organização e que determina o seu comportamento.  

D) O conceito de clima organizacional envolve fatores estruturais, como o tipo de organização, tecnologia util izada, 
políticas da companhia, metas operacionais, regulamentos internos, além de atitudes e comportamento social que 
são encorajados ou sancionados através dos fatores sociais.  

 

24. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Liderança é a influência interpessoal exercida numa situação e dirigida através do processo da comunicação 
humana à consecução de um ou de diversos objetivos específicos. 

B) Liderança confundi-se com direção. Um bom dirigente deve ser um bom líder, e sempre um bom líder deve ser um 
bom dirigente. Os líderes devem estar presentes apenas no nível institucional e não em todos os níveis da empresa 
e nos grupos informais de trabalho. 

C) Nenhuma pessoa pode ser um líder, a menos que possa fazer com que as pessoas façam aquilo que ela pretende 
fazer, nem será bem sucedida, a menos que seus seguidores a percebam como um meio de satisfazer suas 
próprias aspirações pessoais. O líder deve ser capaz; os seguidores devem ter vontade.   

D) A liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, seja nas empresas, seja em cada um de seus 
departamentos. Ela é essencial em todas as funções da Administração: o administrador precisa conhecer a 
natureza humana e saber conduzir as pessoas, isto é, liderar. 

 

25. O organograma é um gráfico representativo da estrutura formal da organização em dado momento, os objetivos que 
procura alcançar são os de demonstrar por meio de gráfico, EXCETO: 
 

A) o trabalho desenvolvido pelas frações organizacionais. Independente da técnica de elaboração aplicada, não 
evidenciando o tipo de trabalho desenvolvido, nem o detalhamento do tipo de trabalho ou cargos e nomes dos 
titulares das unidades. Detalhando a quantidade de pessoas por unidade, a relação funcional e hierárquica. 

B) a divisão do trabalho, mediante o fracionamento da organização, em unidades de direção, núcleos, conselhos, 
comissões, gerências, superintendências, departamentos, secções, serviços, setores, etc. 

C) a relação superior-subordinado, o que deixa implícito os procedimentos relativos à delegação de autoridade e 
responsabilidade. 

D) a análise organizacional, facilitada por uma boa elaboração, o que significa dizer: organograma com linhas bem 
definidas, esclarecimento das convenções utilizadas, abreviações e siglas, mediante uso de legenda colocada na 
própria folha do gráfico. 

 

26. Complete a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
 

Nos dias de hoje, o administrador precisa possuir certas competências básicas: ________________________________ 
________________________________. 
Além disso, deve saber construir e dinamizar equipes de trabalho. O trabalho em equipe está em alta no mundo dos 
negócios. 
 

A) relacionamento intrapessoal, comunicação e autoridade 
B) dinamismo, criatividade, competitividade e apatia 
C) relacionamento interpessoal, comunicação, liderança, motivação e resolução de conflito 
D) persuasão, iniciativa, autoconfiança e anomia 
 

27. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

(  ) Autarquias: O serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para 
executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizada. 

(  ) Sociedades de Economia Mista: A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 
próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja 
levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das 
formas admitidas em direito. 

(  ) Empresas Públicas: A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração 
de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua 
maioria à União ou a entidade da Administração Indireta. Neste caso, quando a atividade for submetida a regime de 
monopólio estatal, a maioria acionária caberá apenas à União, em caráter permanente. 

(  ) Fundações Públicas: A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 
virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou 
entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de 
direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. 

 

A) V – V – V – V. 
B) F – F – V – F. 
C) F – V – F – F. 
D) V – F – F – V. 
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28. Complete a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
 
O princípio da ______________ determina que o agente público deve ter sua conduta orientada para o interesse-
público, em detrimento de interesses particulares, próprios ou de terceiros, sob pena do ato ser caracterizado pelo 
desvio de finalidade, e, portanto, nulo. Assim, aqueles que estiverem em situações idênticas devem receber o mesmo 
tratamento (isonomia). 
 
A) impessoalidade 
B) legalidade 
C) moralidade 
D) publicidade 
 

29. Complete a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
 
Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de __________________, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 
 
A) leilão 
B) concorrência 
C) pregão 
D) tomada de preços 
 

30. Considera-se permissão de serviço público: 
 
A) a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse 

público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 
consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o 
investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por 
prazo determinado. 

B) a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de leilão, à pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por 
prazo determinado. 

C) a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à 
pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 

D) a delegação, a título permanente, com inexigibilidade de licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo 
poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por conta e risco da 
Administração Pública. 

 
31. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente 

derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período: 
 
A) de um ano. 
B) inferior a dois anos. 
C) de dois exercícios. 
D) superior a dois exercícios. 
 

32. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
(  ) Inventário é o volume de materiais ou produtos em estoque. As organizações costumam manter estoques de 

materiais, de materiais em processamento ou de produtos acabados. 
(  ) Como o inventário representa um dos maiores investimentos de capital, ele precisa ser cuidadosamente 

administrado.  
(  ) O propósito do controle do inventário é assegurar que o estoque corresponde ao tamanho certo para as tarefas a 

serem executadas. 
(  ) O lote econômico de compra (LEC) é um método de controle de inventário que envolve a aquisição de certo número 

de itens toda vez que o nível de estoque cai a um determinado ponto crítico. 
 
A) V – V – F – F. 
B) V – V – V – V. 
C) F – F – V – F. 
D) V – F – F – V. 
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33. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
(  ) A Receita orçamentária classifica-se nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de 

Capital. 
(  ) A Receita Pública classifica-se em dois grupos: Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
(  ) Receitas de Capital são as receitas tributárias de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, 

entre outras. 
 
A) V – F – F. 
B) F – V – V. 
C) F – F – F. 
D) V – V – V. 
 

34. O financiamento para que o Estado cumpra suas funções com a sociedade é feito por meio da arrecadação tributária, ou 
receita fiscal. Para isso, existe uma série de princípios que a Teoria da Tributação deve seguir. Entre esses princípios, 
dois são fundamentais: 
 
A) o princípio da neutralidade e o princípio da equidade. 
B) o princípio da unidade e o princípio da exclusividade. 
C) o princípio da exclusividade e o princípio neutralidade. 
D) o princípio da não afetação da receita e o princípio da anualidade. 
 

35. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
(  ) De maneira simples, o orçamento é uma estimativa, uma previsão. Ao final do processo de elaboração, o 

Orçamento Público materializa-se numa lei, a LOA – Lei Orçamentária Anual.  
(  ) O Orçamento Público é o instrumento de viabilização do planejamento governamental e de realização das Políticas 

Públicas organizadas em programas, mediante a quantificação das metas e a alocação de recursos para as ações 
orçamentárias (projetos, atividades e operações especiais).  

(  ) O Orçamento Público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime, em termos financeiros, a alocação dos 
recursos públicos, é um documento legal que contém a previsão das despesas e a fixação da receita a serem 
realizadas por um governo, em um determinado exercício financeiro.  

(  ) O conceito tradicional/clássico de orçamento destaca a lei orçamentária como a lei que abrange a previsão da 
receita e a fixação de despesa para um determinado período de tempo. Nesse conceito, não há preocupação com o 
planejamento, com a intervenção na economia ou com as necessidades da população – o orçamento é apenas um 
ato que aprova previamente as receitas e despesas públicas. 

 
A) V – F – V – F. 
B) F – V – F – V. 
C) V – V – F – V. 
D) F – F – V – F. 
 

36. Complete a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
 
O princípio orçamentário da _______________ apregoa que as estimativas de receitas e as autorizações de despesas 
devem referir-se a um período limitado de tempo, em geral, o exercício financeiro, que corresponde ao período de 
vigência do orçamento. 
 
A) programação 
B) unidade 
C) exclusividade 
D) anualidade 
 

37. Complete a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
 
O princípio orçamentário da ____________________ ensina que o orçamento deve ser uno, ou seja, no âmbito de cada 
esfera de Governo (União, estados e municípios) deve existir apenas um só orçamento para um exercício financeiro. 
Cada esfera de Governo deve possuir apenas um orçamento, fundamentado em uma única política orçamentária e 
estruturado uniformemente. Assim, existem o Orçamento da União, o de cada estado e o de cada município. 
 
A) exclusividade 
B) unidade 
C) programação 
D) não afetação da receita 
 

38. O princípio orçamentário da não afetação da receita refere-se: 
 
A) apenas a impostos. 
B) a todos os tipos de tributos. 
C) apenas a taxas. 
D) apenas a contribuições. 
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39. Assinale a alternativa correta em relação aos regimes orçamentários no Brasil. 
 
A) No Brasil, a administração pública adota o regime de caixa tanto para a arrecadação das receitas quanto para a 

realização das despesas. 
B) No Brasil, a administração pública adota o regime de competência tanto para a arrecadação das receitas quanto 

para a realização das despesas. 
C) No Brasil, a administração pública adota o regime contábil de escrituração misto, ou seja, o regime de caixa para a 

arrecadação das receitas e o regime de competência para a realização das despesas. 
D) No Brasil, a administração pública adota o regime contábil de escrituração misto, ou seja, o regime de competência 

para a arrecadação das receitas e o regime de caixa para a realização das despesas. 
 

40. Complete as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 
O plano plurianual é um plano de _________________, através do qual se procura ordenar as ações do governo que 
levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de _______________, ao nível do governo federal, 
e _________________ ao nível dos governos estaduais e municipais. 
 
A) médio prazo – 4 anos – também de 4 anos 
B) curto prazo – 3 anos – 2 anos 
C) longo prazo – 5 anos – 8 anos 
D) médio a longo prazo – 8 anos – 4 anos 
 

41. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
(  ) A despesa orçamentária, no que se refere às categorias econômicas, deverá ser classificada em despesas 

correntes e despesas de capital. 
(  ) A despesa pública classifica-se em dois grupos: despesas correntes e despesas de capital. 
(  ) Despesas de capital são os gastos da natureza operacional, realizados pelas instituições públicas, para manutenção 

e funcionamento dos seus órgãos. 
(  ) Despesas correntes são os gastos realizados pelas instituições públicas, cujo propósito é o de criar novos bens de 

capital ou mesmo adquirir bens de capital já em uso, como é o caso de investimentos e inversos financeiros, 
respectivamente, e que constituirão em última análise incorporações ao patrimônio público de forma efetiva ou 
através de mutação patrimonial.  

 
A) V – F – V – F. 
B) F – V – F – V. 
C) F – F – V – F. 
D) V – F – F – F. 
 

42. Complete a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
 
De acordo com a Lei 9.717/1998, no caso de extinção de regime próprio de previdência social, ____________________ 
__________________________ a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, 
bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados anteriormente à 
extinção do regime próprio de previdência social. 
 
A) a União assumirá até o limite disponível no orçamento 
B) a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios assumirão integralmente 
C) a União e o Estado assumirão igualmente, ou seja, meio a meio 
D) o governo não assumirá  
 

43. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. 
 
A) O cancelamento de restos a pagar não processados deve ser registrado como receita. 
B) Os softwares devem ser tratados como ativos permanentes ou tangíveis. 
C) É possível a aplicação de receita de capital em despesas correntes, desde que observadas às restrições legais. 
D) O cancelamento do crédito orçamentário, parcial ou total, muda à classificação da fonte de recurso. A realização do 

crédito adicional não deverá sempre obedecer à vinculação do recurso disponível. 
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44. Leia o texto e as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
De acordo com Portaria MPS nº 204/2008 o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP será exigido nos 
seguintes casos: 
 
I- realização de transferências voluntárias de recursos pela União. 
II- celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, financiamentos, 

avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União. 
III- liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. 
IV- pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, em razão do disposto na Lei nº 

9.796/1999. 
 
A) Todas as afirmações estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmações III e IV estão corretas. 
D) Apenas a afirmação II está correta. 
 

45. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
De acordo com a Portaria MPS nº 402/2008, os segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS serão 
aposentados: 
  
(  ) Por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente 

em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, hipóteses em que os 
proventos serão integrais. 

(  ) Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
(  ) Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de quinze anos de efetivo exercício no serviço público e cinco 

anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: Sessenta anos de 
idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 
mulher. 

(  ) Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco 
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: Setenta anos de idade, 
se homem, e sessenta e cinco anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

 
A) V – F – V – F. 
B) V – V – F – F. 
C) F – V – F – V 
D) F – F – V – F. 
 

46. Considerando (V) para verdadeiro ou (F) para falso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
De acordo com a Portaria MPS nº 403/2008, considera-se: 
 
(  ) Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura: regime em que as contribuições estabelecidas no plano 

de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, acrescidas 
ao patrimônio existente, às receitas por ele geradas e a outras espécies de aportes, sejam suficientes para a 
formação dos recursos garantidores à cobertura dos compromissos futuros do plano de benefícios e da taxa de 
administração. 

(  ) Regime Financeiro de Capitalização: regime em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem 
pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um determinado exercício, 
sejam suficientes para a constituição das reservas matemáticas dos benefícios iniciados por eventos que ocorram 
nesse mesmo exercício, admitindo-se a constituição de fundo previdencial para oscilação de risco. 

(  ) Regime Financeiro de Repartição Simples: regime em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a 
serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um determinado 
exercício, sejam suficientes para o pagamento dos benefícios nesse exercício, sem o propósito de acumulação de 
recursos, admitindo-se a constituição de fundo previdencial para oscilação de risco. 

 
A) F – F – V. 
B) V – V – V. 
C) F – V – F. 
D) V – F – F. 
 

47. De acordo com a Portaria MPS nº 519/2011, o relatório da política anual de investimentos e suas revisões, a 
documentação que os fundamenta, bem como as aprovações exigidas deverão permanecer à disposição dos órgãos de 
acompanhamento, supervisão e controle pelo prazo de: 
 
A) 10 (dez) anos. 
B) 5 (cinco) anos. 
C) 2 (dois) anos. 
D) 4 (quatro) anos. 
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48. Assinale a alternativa correta. 
 
É vedado aos regimes próprios de previdência social: 
 
I- Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere 

exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido. 
II- Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujas carteiras contenham títulos que ente 

federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma. 
III- Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios padronizados. 
IV- Negociar cotas de fundos de índice em mercado de balcão. 
 
A) Todas as afirmações são corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II são corretas. 
C) Apenas a afirmação IV é incorreta. 
D) Apenas a afirmação III é incorreta. 
 

49. No lançamento simultâneo de dois dados comuns e honestos, a probabilidade (em módulo) da diferença entre os 
resultados dos dados ser igual a 2 é: 
 
A) 3/8. 
B) 1/4. 
C) 2/9. 
D) 1/6. 
 

50. A tabela abaixo apresenta uma distribuição de frequência: 
 

Classes Frequência 

0 ⊢ 2 20 

2 ⊢ 4 30 

4 ⊢ 6 40 

6 ⊢ 8 50 

8 ⊢10 60 

 
A média desta distribuição de frequência é igual a: 
 
A) 40. 
B) 6. 
C) 10. 
D) 8. 
 
 




