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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 125 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o
campo designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente
um, dos três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do
campo designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente,
a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção das suas provas.
• Nos itens que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras
e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
O primeiro código eleitoral a viger no Brasil1

chamava-se Ordenações do Reino, as quais foram
elaboradas em Portugal no fim da Idade Média e utilizadas
até 1828. Em seu Livro Primeiro, Título 67, as Ordenações4

determinavam o procedimento para se efetivar eleições. Sob
a vigência desse código, D. João VI, mediante decreto de
7 de março de 1821, convocou as primeiras eleições gerais7

no Brasil, para a escolha de seus representantes junto às
cortes de Lisboa.

Em 19 de junho de 1822, foi publicada a primeira10

lei eleitoral elaborada no Brasil, por determinação de
D. Pedro I. Essa lei tinha como objetivo regulamentar a
eleição de uma assembléia geral constituinte e legislativa,13

a ser composta de deputados das províncias do Brasil.
As eleições para a assembléia constituinte

realizaram-se após a Proclamação da Independência e, em16

25 de março de 1824, D. Pedro I outorgou ao povo
brasileiro sua primeira Constituição política.

Em 4 de maio de 1842, nova lei estabeleceu19

procedimentos para as eleições gerais e provinciais, instituiu
o alistamento prévio e a eleição das mesas e proibiu o voto
por procuração.22

A primeira lei eleitoral elaborada pelo Poder
Legislativo foi assinada pelo imperador em 19 de agosto de
1846. Revogando todas as anteriores, ela condensou as25

instruções para eleições provinciais e municipais e
estabeleceu, pela primeira vez, uma data para eleições
simultâneas em todo o Império.28

Internet: <http://www.tse.gov.br>.

Em relação ao tema e às estruturas lingüísticas do texto acima,
julgue os itens que se seguem.

�� Para que o período mantenha-se gramaticalmente correto, ao
se substituir a forma verbal “viger” (R.1) por vigorar é
necessário substituir também a preposição que a antecede.

�� A substituição da estrutura “as quais foram elaboradas (...)
e utilizadas” (R.2-3) por o qual foi elaborado (...) e

utilizado altera as relações de concordância sem provocar
prejuízo para a coerência e a correção gramatical do
período.

�� Conforme as relações de sentido do texto, a  palavra
“efetivar” (R.5) equivale a levar a efeito.

�� As primeiras eleições gerais no Brasil foram convocadas
para eleger políticos que atuavam nas províncias do Brasil.

�� As estruturas “foi publicada” (R.10) e “realizaram-se” (R.16)
estão na voz passiva e correspondem, respectivamente, a
publicou-se e foram realizadas.

�� Após a data “25 de março de 1824” (R.17), subentende-se
uma relação sintática representada pela conjunção porque.

�� Infere-se das informações do texto que antes do ano de 1842
existia o voto por procuração.

	� O pronome “ela” (R.25), que retoma “A primeira lei
eleitoral” (R.23), pode ser eliminado sem prejuízo para a
compreensão do texto.


� Imediatamente antes da forma verbal “Revogando” (R.25),
subentende-se uma relação sintática que pode ser
representada pela conjunção embora.

��� Um título adequado ao texto e que resume sua  idéia central
é: As eleições e o papel da assembléia geral constituinte.

��� A Constituição de 1988 restabeleceu as eleições diretas em
todos os níveis e, após ser emendada, introduziu e
generalizou os dois turnos nas eleições majoritárias, isto é,
para presidente da República, senadores, governadores
estaduais e prefeitos municipais.

Nos itens subseqüentes, um texto obtido no site

http://www.tse.gov.br foi adaptado e fragmentado em vários
trechos. Julgue-os quanto à correção gramatical.

��� O Centro de Memória do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
inaugurado em 14 de maio de 1996, representa um marco
significativo, pois retrata a evolução do processo eleitoral
contada por meio de objetos que fizeram parte da História.

��� Entre os seus objetos principais, encontram-se um protótipo
da primeira máquina de votar criada no país. Essa máquina,
que nunca foi utilizada, foi doada ao museu pela família de
seu inventor, Sócrates Ricardo Puntel.

��� Existe outras peças que chamam a atenção: o primeiro título
eleitoral de Brasília, doado pelo Arquivo Público do Distrito
Federal, além de títulos expedidos desde o início do
século XX; estatutos partidários da década de 40; e quatro
tipos de urnas.

��� A urna mais antiga é confeccionada em madeira e data de
1893. As outras são: uma urna de ferro, da década de 40;
uma de lona, ainda hoje utilizada; e, finalmente, uma urna
eletrônica que funcionou pela primeira vez nas eleições de
1996. Nesse ano, ocorreram votação eletrônica nas capitais
e em 31 municípios com mais de 200 mil eleitores.

��� Foram também resgatados móveis, objetos e equipamentos
antigos, pertencentes ao acervo do TSE e dos tribunais
regionais, que lhes doaram, além de 150 fotos de todos os
ministros que atuaram no TSE.
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As razões do desinteresse pela eleição vão desde os1

imprecisos limites éticos da política no Brasil até fatores
mais gerais, que têm a ver com a evolução da democracia de
massas no mundo. Não importa se ela é majoritária ou4

proporcional, parlamentarista ou presidencialista, a distância
social e política entre representantes e representados ficou
excessiva. O diálogo entre governo e sociedade, Parlamento7

e sociedade, quase desapareceu. O que passa por
comunicação não se distingue da propaganda ou de
exposição unilateral e não interativa das opiniões, idéias e10

ações dos representantes a cidadãos, espectadores
entediados da política.

As fronteiras ideológicas embolaram, os valores das13

sociedades mudaram mais que os dogmas dos políticos —
à esquerda e à direita — e as diferenças nas políticas
econômicas de liberal-conservadores e social-democratas16

quase desapareceram. Tudo isso contribuiu para alimentar
o desinteresse de muitos cidadãos pela vida partidária e
eleitoral.19

Sérgio Abranches. O cansaço dos cidadãos. “Em foco”.
In: Veja, 26/7/2000, p. 131 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às idéias e às estruturas
lingüísticas do texto acima.

��� O texto apresenta “razões do desinteresse pela eleição” (R.1)
de um ponto de vista gradual. 

�	�  O pronome “ela” (R.4) refere-se a “evolução da democracia”
(R.3). 

�
� O emprego de “passa por”  (R.8) indica que a “comunicação”
(R.9) não é, de fato, comunicação. 

��� A vírgula após “opiniões” (R.10) separa termos de uma
enumeração. 

��� A vírgula após “embolaram”  (R.13) indica que esse verbo
deve ser entendido em seu emprego reflexivo, embora não
apareça o pronome se.

��� No Brasil, a eleição dos vereadores e dos deputados
estaduais e federais é feita pelo sistema proporcional, o que
significa dizer que são eleitos, necessariamente, os
candidatos mais votados para esses cargos.

��� Infere-se do texto que a apatia do eleitorado não é fenômeno
exclusivamente brasileiro, mas algo maior, que reflete o
atual comportamento político das sociedades pelo mundo
afora.

A figura acima mostra uma janela do Excel 97, contendo uma
planilha com informações a respeito do número de candidatos a
vários cargos eletivos em uma eleição no ano de 2002. Com
relação a essa figura e ao Excel 97, julgue os itens seguintes.

��� Para se aumentar a largura da coluna C, é suficiente clicar o
cabeçalho dessa coluna e pressionar sucessivas vezes a

tecla �.

��� Para se aplicar negrito às células B2, B3, B4, B5 e B6, é
suficiente realizar o seguinte procedimento: posicionar
o ponteiro do mouse no centro da célula B2; pressionar
e manter pressionado o botão esquerdo do mouse; arrastar
o mouse de forma a posicionar o seu ponteiro sobre o centro

da célula B6; liberar o botão esquerdo do mouse; clicar .

��� Caso a porcentagem mostrada na célula D4 não tivesse sido
ainda calculada, ela poderia ser calculada por meio da
seguinte seqüência de ações: clicar a célula D4; digitar C4:I4

e, em seguida, clicar .

A partir da figura acima, que mostra uma janela do Internet
Explorer 5, julgue os itens a seguir, relativos à Internet, ao
Internet Explorer 5 e à janela mostrada.

��� Para um desktop que possua um winchester (disco rígido) de
30 GB e uma memória RAM de 512 MB, o acesso à Internet
em uma rede dial-up atingirá, independentemente do modem

utilizado na conexão, taxas da ordem de 155 Mbps.

�	� Caso o acesso à Internet esteja sendo realizado por meio de

uma rede ADSL, ao se clicar o botão , a conexão com o

provedor de acesso será desfeita, e o modo offline será

ativado. Se, após clicar esse botão, o botão  for

acionado, a conexão será restabelecida, após todo o
processo de autenticação ser efetivado, e o modo online será
obtido. 

�
� Na página mostrada, sabendo que o objeto  constitui
um hyperlink, ao se aplicar um clique duplo sobre esse
objeto, a página associada a esse hyperlink passará a ser a
página inicial do Internet Explorer 5. 

��� A janela mostrada abaixo é acessível por meio do menu 

e permite que se realize uma procura de uma determinada
palavra na página corrente.
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Ações orquestradas pelo crime organizado deixaram

saldo de 16 feridos e 33 veículos incendiados, ontem, no Rio de

Janeiro. Apartamentos em Ipanema foram atingidos por estilhaços

de bombas artesanais. O comércio de 13 bairros da cidade ficou

fechado, causando prejuízo de R$ 50 milhões. A polícia do Rio

culpa Fernandinho Beira-Mar pelo tumulto.
Correio Braziliense, 25/2/2003, capa.

A partir do texto acima e tendo em vista o tema que ele focaliza,

julgue os itens seguintes.

��� O cenário vivido pelo Rio de Janeiro, sintetizado pelo texto,

chocou pela dimensão do ato — que paralisou a segunda

maior cidade brasileira — e, sobretudo, por seu ineditismo.

��� Há evidente relação entre o narcotráfico, que não sobrevive

sem o consumo das drogas que vende, e a crescente

violência no Brasil e em outras partes do mundo.

��� Para muitos analistas, a impunidade, determinada por

múltiplos fatores, desempenha significativo papel para o

aumento da violência.

��� A expressão “crime organizado”, presente no texto e

fartamente utilizada pelos meios de comunicação, pode ser

traduzida como atividades criminosas orquestradas e

conduzidas pelas autoridades municipais.

Um gigantesco mercado de 1,28 bilhão de pessoas está

se abrindo para as empresas do Brasil e, também, do resto do

mundo. A China tornou-se oficialmente o membro número 143 da

Organização Mundial do Comércio (OMC). Como requisito para

sua aceitação, o país terá de abrir seu comércio e oferecer

garantias de estabilidade legal aos investimentos estrangeiros.

Isso deverá dar novo impulso à economia da China, que, mesmo

em um cenário de recessão mundial, deverá registrar sensível

crescimento. O país é o sétimo exportador e o oitavo importador

mundial de mercadorias.
Jornal do Brasil, 16/12/2001, p. 23 (com adaptações).

A partir do texto acima e considerando a economia global na qual

a China se insere, julgue os itens que se seguem.

��� A República Popular da China desenvolve, nos últimos

anos, a experiência de liberalização de sua economia

enquanto mantém um quadro político ainda bastante

fechado.

��� A OMC regula o comércio mundial, fixando regras e

julgando eventuais disputas entre os países.

��� Ao entrar na OMC, a China mostra-se duplamente vitoriosa:

aumenta a possibilidade de vender seus produtos e protege

seu mercado interno, pela via do protecionismo e dos

entraves à importação.

�	� Embora produza muito, a populosa China vê-se

praticamente impossibilitada de exportar, tendo em vista a

grandiosidade de seu mercado interno.

A figura acima mostra uma janela do aplicativo Word 2000 com
parte de um texto de Sérgio Abranches, extraído e adaptado da
revista Veja de 26/7/2000. Considerando essa figura, julgue os
itens subseqüentes, acerca do texto nela contido e do Word 2000.

�
� Infere-se do texto que já está sendo possível testar formas de
participação direta, interativas e inclusivas, dos cidadãos na
tomada de decisões em esferas nacionais.

��� O que ocorre na Grécia exemplifica as afirmações do
segundo e terceiro períodos e funciona como reforço da
direção argumentativa do texto.

��� O plural na forma verbal “têm”, na segunda linha do texto,
justifica-se porque a palavra “cidadãos”, na primeira linha,
também está no plural.

��� Subentende-se que a “Rede Péricles” é constituída por um
conjunto de guichês abertos ao público, onde funcionários
prestam informações a todos os cidadãos, pessoalmente.

��� O significado da palavra “ágora”, na sétima linha do texto,
está sendo esclarecido por meio de um aposto explicativo.

��� Deduz-se do texto mostrado na figura que a democracia
participativa seria uma alternativa viável para substituir o
modelo democrático representativo, em crise nos dias de
hoje.

��� A opção Configurar página, encontrada no menu , é

utilizada, entre outras funções, para se definir as margens do
texto, o tamanho do papel e a orientação de página para o
documento ativo.

��� Da observação da figura mostrada, é correto concluir que
vários documentos estão carregados na edição atual do
Word 2000. Para se ativar um desses outros documentos, é
suficiente clicar .

��� Caso se deseje inserir no documento símbolos que não
estejam disponíveis diretamente pelo teclado, é suficiente

clicar  para acessar uma lista de símbolos. Nessa lista,

pode-se marcar o símbolo desejado e, em seguida, clicar OK,
para que ele seja inserido no documento em edição.
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O Fórum Econômico Mundial, em Davos, e o Fórum
Social Mundial, em Porto Alegre, podem formar uma força-tarefa
comum para trabalhar na formação de um fundo internacional
para o combate à miséria e à fome nos países do Terceiro Mundo,
constituído pelos países do G7 e estimulado por grandes
investidores internacionais. A proposta de criação da força-tarefa
foi discutida em Davos, entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, e o presidente do Fórum Econômico, Klaus
Schwab, em almoço após o discurso do presidente brasileiro, no
qual lançou oficialmente a idéia.

Acerca do tema do texto acima, julgue os itens seguintes.

�	� Em uma espécie de contraponto ao Fórum Econômico, o
Fórum Social Mundial procura, entre outros objetivos,
discutir e encontrar alternativas consideradas socialmente
justas aos rumos tomados pela atual globalização.

�
� Ao propor o fundo internacional citado no texto, Lula parece
dirigir-se ao público externo de maneira oposta ao seu
discurso interno.

��� Os integrantes do G7, os quais, conforme o texto,
constituiriam o fundo proposto por Lula, são justamente os
países que formam a elite econômica mundial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Por mais bem elaborada e cuidadosa que seja a política
de recursos humanos e por mais que se faça em benefício do
elemento humano, haverá sempre, em qualquer organização,
problemas de relações humanas no trabalho.

Os problemas de relações humanas no ambiente
profissional constituem situações não-desejadas, mais ou menos
graves, mas todas igualmente importantes, que terão de ser
solucionadas, para que delas não decorram conseqüências mais
graves que venham a interferir na eficiência da organização.

Acerca do assunto do texto acima, julgue os itens subseqüentes.

��� Os problemas de relacionamento interpessoal podem ser
facilmente resolvidos pela gerência, apenas por meio da
coleta de informações acerca do contexto no qual eles
ocorrem.

��� As manifestações de descontentamento, embora comuns em
todo ambiente de trabalho, não devem deixar de ser
devidamente consideradas e resolvidas.

��� Problemas de relações humanas afetam os interesses, não
apenas de duas ou três pessoas que a eles estejam
diretamente ligadas, mas de toda a equipe a que pertençam.

��� Em todo problema de relações humanas, é necessário que se
determine o objetivo que se pretende alcançar para a solução
do caso.

��� As características gerenciais que, muito freqüentemente, são
responsáveis pelo surgimento de problemas de relações
humanas no trabalho incluem a instabilidade emotiva, a
ganância pelo poder e a capacidade para diagnosticar
situações irascíveis no grupo de trabalho.

A maneira como as relações humanas são conduzidas em uma
organização tem forte impacto na produtividade e na qualidade
do trabalho. Com referência a esse tema, julgue os itens que se
seguem. 

��� O manejo inteligente das relações humanas no trabalho pode
levar à superação de dificuldades organizacionais, como o
alto índice de absenteísmo.

��� A diminuição da qualidade das relações interpessoais entre
os empregados de uma empresa está diretamente relacionada
ao aumento de produtividade.

�	� A valorização do ser humano no ambiente profissional é fato
gerador de produtos e serviços de melhor qualidade.

�
� Relações humanas infortunadas entre empregados que
desempenham a mesma função normalmente são benéficas,
uma vez que estimulam o espírito competitivo dos
empregados, o que gera resultados mais positivos.

��� O relaxamento da cobrança de disciplina produz incremento
nos graus de satisfação dos empregados, o que contribui
para maior eficiência no trabalho.

As rotinas de recebimento e classificação adotadas nos setores de
protocolo compreendem o(a)

��� recebimento da correspondência.

��� encaminhamento da correspondência e dos demais docu-
mentos aos destinatários.

��� abertura da correspondência sigilosa para posterior enca-
minhamento.

��� distribuição da correspondência que se caracterize como
particular.

��� inserção de carimbo ou outra forma de registro que revele a
numeração e a data do encaminhamento do documento.

Julgue se os fragmentos de textos constantes dos itens abaixo
estão gramaticalmente corretos e se a estrutura de cada um deles
corresponde à classificação de documento oficial indicada entre
parênteses.

��� Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dois,
às dez horas, no Conselho de Justiça, situado à avenida das
Flores, número oitenta, quarto andar nesta capital, reuniram
os conselheiros em sessão ordinária, presidida pelo Doutor
Francisco Buarque. (Carta) 

��� Proponho a restituição do processo ao Ministério da Justiça,
esclarecendo que o instituto do afastamento para missão ou
estudo no exterior não se aplica ao pessoal temporário.
(Parecer) 

�	� A Fundação Educacional e Cultural Padre Vieira é uma
entidade de direito privado domiciliada em São Paulo,
capital, de prazo de duração indeterminado, que tem por
objetivo desenvolver o ensino e estimular a cultura.
(Estatuto) 

�
� Durante o ano de 2002, os projetos foram realizados
conforme a programação orçamentária estabelecida no Plano
Diretor, e seus resultados estão sendo avaliados por
especialistas de cada uma das áreas. (Relatório) 

��� Esclarecemos, na oportunidade, que o processo está a
disposição do interessado para consulta no endereço
especificado acima. (Ata)
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A motivação é um dos temas mais fascinantes no campo do
comportamento organizacional e seu estudo melhora a
compreensão da dinâmica organizacional. Além disso, a
motivação exerce um papel de grande importância no alcance dos
objetivos organizacionais, melhorando o desempenho dos
indivíduos no trabalho. Acerca desse tema, julgue os itens
subseqüentes.

�� De acordo com a teoria do reforço, o comportamento
humano independe do reforço.

�� As teorias de motivação são limitadas pela cultura.

�� A partir da compreensão de algumas teorias motivacionais,
algumas idéias quanto à motivação podem ser dadas aos
gerentes a título de sugestões: usar metas e feedback,
vincular recompensas por desempenho, reconhecer
diferenças individuais e não permitir que os empregados
participem de decisões que os afetem.

�� Um empregado poderá estar motivado se um determinado
esforço levar a um bom resultado e se esse resultado levá-lo
a ter recompensas que para ele sejam atrativas.

Em relação à liderança, julgue os itens que se seguem.

�� Os fatores que podem ser utilizados para dimensionar o
poder de indivíduos ou grupos na organização incluem
capacidade de lidar com a incerteza, substitutibilidade,
centralidade organizacional e interdependência do papel e
da tarefa.

�� Quanto melhores as relações líder-membro e quanto mais
fraco o poder de posição, maior controle ou influência o
líder tem.

�� De acordo com as teorias contingenciais, não existe um
modo ideal de se liderar em todas as situações, ou seja, o
melhor estilo de se liderar depende da situação encontrada.

�	 O líder transacional difere do líder transformacional por
fornecer, entre outras coisas, visão e sentido de missão, além
de expressar propósitos importantes e dar atenção pessoal
aos empregados. 

�
 O estilo de liderança autocrático é caracterizado pela tomada
de decisões pelo grupo, com participação mínima do líder e
liberdade aos indivíduos.

No que se refere à estrutura organizacional, julgue os itens a
seguir.

	� A departamentalização funcional agrupa na mesma unidade
as pessoas que lidam com um mesmo produto.

	� Estrutura matricial é aquela em que duas ou mais formas de
estrutura são utilizadas simultaneamente nos mesmos
membros de uma organização.

	� Agrupar pessoas em unidades é uma forma importante de se
coordenar os trabalhos na organização. Tais agrupamentos
podem ocorrer com base em conhecimento e habilidade,
processo de trabalho, cliente e local.

	� O alto nível de formalização, a unidade de comando e a
especialização elevada não constituem características das
estruturas organizacionais tradicionais.

	� As principais vantagens da estrutura por projetos em relação
à funcional incluem o melhor atendimento ao cliente, melhor
atendimento ao prazo, alívio à alta administração no que
concerne à integração e a maior satisfação dos técnicos em
razão de uma visão de conjunto do projeto. 

As atividades organizacionais dependem de algumas funções

essenciais para se chegar à eficácia, ou seja, a resultados

desejados pela organização. O planejamento e o controle são

funções gerenciais que auxiliam intensamente no crescimento da

organização. Nesse sentido, julgue os itens abaixo.

	� As principais etapas do processo de planejamento consistem

em estabelecer um objetivo ou um conjunto de objetivos,

definir a situação atual, identificar o que pode ajudar e o que

pode atrapalhar a consecução dos objetivos e elaborar um

plano para atingir os objetivos definidos.  

	� Em vez de hierárquicos ou quantitativos, os objetivos

definidos no processo de planejamento devem ser realistas,

claros e consistentes.

	� Uma das principais características da administração por

objetivos refere-se à ênfase dada à determinação

participativa das metas.

		 Os sistemas de controle burocrático baseiam-se em normas

e regulamentos rígidos, na formalização da estrutura e na

centralização das decisões.

	
 O controle de desempenho visa impor os meios pelos quais

decisões e ações devem ser executadas nas organizações. 


� Um sistema de controle com base em resultados

caracteriza-se pelo predomínio de sistemas de controle de

natureza financeira e pela formulação anual de um conjunto

de metas explícitas e quantificadas que devem ser

alcançadas pelas unidades.


� O controle familiar ou personalista, em que a gerência

realiza um controle mais descentralizado e com mecanismos

mais formalizados, é um tipo de controle muito utilizado em

pequenas empresas.

Acerca dos processos organizacionais e em relação à

comunicação e à direção, julgue os itens subseqüentes.


� A percepção seletiva é um processo que aparece na

comunicação, pois os receptores vêem e ouvem

seletivamente com base em suas necessidades, experiências,

formação e outras características pessoais.


� Tendo em vista a compreensão do processo de comunicação,

deve-se considerar fatores como: quem está comunicando a

quem, a linguagem utilizada e o conteúdo da comunicação,

devendo-se, entretanto, desconsiderar o contexto em que a

comunicação ocorre.


� O trabalho pode ser coordenado pela padronização dos

processos de trabalho, pela supervisão direta e não pela

padronização dos resultados.


� As responsabilidades do dirigente excluem a definição de

diretrizes, a atribuição de responsabilidades aos integrantes

da organização e o estabelecimento de metas.
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A administração financeira e orçamentária brasileira é regida por

uma série de normas legais e infralegais, embasadas a partir da

própria Constituição da República, que criam uma série de

institutos e estabelecem conceitos e procedimentos. A respeito

desse tema, julgue os itens a seguir.


�� As receitas originárias são obtidas dos particulares, envol-

vendo o patrimônio alheio e não o do próprio Estado. Esse

grupo deriva do comando unilateral de vontade do Estado,

em contraposição às derivadas, onde a regra é a

bilateralidade. São as rendas que o Estado colhe do setor

privado, por ato de autoridade, no uso da supremacia estatal.

Decorrem, portanto, da atividade coercitiva do Estado sobre

os particulares.


�� Os programas de gestão de políticas públicas abrangem as

ações de gestão de governo e são compostos de atividades

de planejamento, orçamento, controle interno, sistemas de

informação e diagnóstico de suporte à formulação,

coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas

públicas.


	� Processo ou ciclo orçamentário é o período de tempo

compreendido entre primeiro de janeiro e trinta e um de

dezembro de cada ano, no qual se promovem a execução

orçamentária e demais fatos relacionados com as variações

qualitativas e quantitativas que afetam os elementos

patrimoniais dos órgãos ou entidades do setor público.



� Lei que instituir plano plurianual deverá estabelecer, por

região, as diretrizes, os objetivos e as metas da

administração pública para as despesas de capital e outras

delas decorrentes, assim como aquelas relativas aos

programas de duração continuada.

���� De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar n.º 101/2000), a Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) disporá também acerca das normas

relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados

dos programas financiados com recursos dos orçamentos.

���� Recebido o projeto de Lei Orçamentária Anual aprovado

pelo Congresso Nacional, o presidente da República terá

vinte dias úteis, a contar da data do recebimento, para

sancioná-lo. Poderá também vetá-lo, no todo ou em parte,

comunicando o fato em 48 horas ao presidente da Câmara

dos Deputados, expondo seus motivos. O silêncio importa

sanção.

���� Consoante o princípio da universalidade, o orçamento deve

conter todas as receitas e todas as despesas referentes aos

poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da

administração direta e indireta. 

���� O projeto da LDO deve ser acompanhado de demonstrativo

regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas,

decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e

benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

���� O Sistema Integrado de Dados Orçamentários (SIDOR) —
operado e gerenciado pela Secretaria de Orçamento Federal
(SOF) — foi desenvolvido com o intuito de auxiliar a
sistematização de dados relativos ao orçamento da União,
processando eletronicamente as informações de cunho
orçamentário que são inseridas por meio dos terminais da
rede SIDOR e da rede SERPRO.

���� A liquidação da despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento
pendente ou não de implemento de condição.

���� O pagamento é o último estágio da despesa pública. Esse
estágio consiste na entrega ao credor de recursos
equivalentes à dívida líquida, mediante ordem bancária.

���� É permitida a concessão de suprimento de fundos a servidor
que seja responsável por dois suprimentos.

��	� Consideram-se restos a pagar, ou resíduos passivos, as
despesas empenhadas mas não-pagas dentro do exercício
financeiro.

��
� O pagamento de despesas inscritas em restos a pagar depen-
de de requerimento do credor.

���� As operações de crédito são recursos decorrentes da
colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos
junto a entidades estatais ou particulares, internas ou
externas.

���� Atividades especiais são ações que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um
produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de
bens ou serviços.

���� Subvenções econômicas são despesas destinadas a atender
a despesas de investimentos ou inversões financeiras de
outras esferas de governo ou de entidades privadas sem fins
lucrativos.

���� O presidente da República deve enviar o projeto anual de
LDO até oito meses e meio antes do encerramento do
exercício financeiro. O Congresso Nacional deve devolvê-lo
para sanção até o encerramento do primeiro período da
sessão legislativa, que não será interrompida sem a
aprovação do projeto.

���� O acesso para registro de documentos ou para consultas no
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI)
somente pode ser autorizado após o prévio cadastramento e
habilitação dos usuários. Para viabilizar esse cadastramento,
cada órgão da administração direta do governo federal deve
indicar, formalmente, à Secretaria do Tesouro Nacional um
servidor e seu substituto, para serem os responsáveis pelo
processo de cadastramento dos usuários do sistema no
âmbito do respectivo órgão — denominados cadastradores
de órgão —, de acordo com procedimentos estabelecidos em
instrução normativa.

���� É obrigatória a utilização do SIAFI na modalidade de uso
total por parte de todos os órgãos e entidades do Poder
Executivo que integram os orçamentos fiscal e da seguridade
social, sem ressalvas.
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A administração financeira e orçamentária brasileira é regida por
uma série de normas legais e infralegais, embasadas a partir da
própria Constituição Federal, que criam uma série de institutos e
estabelecem conceitos e procedimentos. Acerca desse tema,
julgue os itens a seguir.

���� O código de classificação de fontes de recursos é composto
por dois dígitos, sendo que o primeiro indica o grupo de
fontes de recursos, e o segundo, a especificação das fontes
de recursos. O indicador de grupo de fontes de recursos
identifica se o recurso é ou não originário do tesouro
nacional e se pertence ao exercício corrente ou a exercícios
anteriores. 

���� As subfunções representam uma partição da função, visando
agregar determinado subconjunto de despesas do setor
público. A subfunção identifica a natureza básica das ações
que se aglutinam em torno das funções. As subfunções não
poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a
que estão relacionadas.

��	� No Congresso, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
poderá receber emendas, desde que compatíveis com o
Plano Plurianual vigente, que serão apresentadas na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, onde receberão parecer, sendo apreciadas
pelas duas casas, na forma do regimento comum.

��
� Consoante o princípio da universalidade, definido na Consti-
tuição Federal, todas as parcelas da receita e da despesa
devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem
qualquer tipo de dedução.

���� A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo
na proibição a autorização para abertura de créditos
suplementares e para contratação de operações de crédito,
ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

���� Se a abertura do crédito suplementar for promulgada nos

últimos seis meses do exercício, este poderá ser reaberto no

exercício seguinte, nos limites de seu saldo, sendo

incorporado ao orçamento do exercício financeiro

subseqüente.

���� O suprimento de fundos constitui modalidade simplificada

de execução de despesa, consistindo na entrega de

numerário a servidor para a realização de despesa que

anteceda ao empenho na dotação própria, que, por sua

natureza ou urgência, não possa subordinar-se ao processo

normal da execução orçamentária e financeira.

���� A inscrição da despesa em despesas de exercícios anteriores

deverá ser feita pelo valor devido, ou caso desconhecido,

pelo valor estimado, até 31 de dezembro do exercício a que

se refira.

���� Restos a pagar são as dívidas resultantes de compromissos

gerados em exercícios financeiros anteriores àqueles em que

devem ocorrer os pagamentos, e que não estejam inscritos

em despesas de exercícios anteriores.

���� A conta única do tesouro nacional, mantida no Banco

Central do Brasil, acolhe as disponibilidades financeiras da

União, inclusive fundos, de suas autarquias e fundações.

Constitui importante instrumento de controle das finanças

públicas, uma vez que permite a racionalização da

administração dos recursos financeiros, reduzindo a pressão

referente à caixa do tesouro, além de agilizar os processos

de transferência e descentralização financeira e os

pagamentos a terceiros.


