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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

CPN 

 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 100 (cem) questões; 

- contém 1 (uma) prova dissertativa; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas e da folha definitiva da prova dissertativa.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

                              Por que o brasileiro não tem cultura de planejamento? 
Por Dino 
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Não é de hoje que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. De acordo 

com o SEBRAE, 3 a cada 10 brasileiros adultos está envolvido com uma iniciativa de negócio 

próprio. Entretanto, o espírito empreendedor muitas vezes esquece-se de que planejar o 

empreendimento é fundamental. 

Guilherme Barbassa, especialista em estratégia empresarial e CEO da Stratec, afirma que 

pouquíssimas empresas conseguem executar __ estratégia de modo a atingir os resultados 

planejados. “Os gestores se ocupam em fazer a operação e acabam não conseguindo pensar na 

estratégia. E a implementação de uma prática de gestão requer um esforço inicial significativo 

para criar um plano e implantar”, diz. 

Mas quais seriam os motivos que levam os empreendedores brasileiros a não 

desenvolverem uma cultura de planejamento? Vejamos: 

Falta de conhecimento: Imagine o seguinte cenário: Jorge, pai de família, mecânico, ficou 

desempregado. Com o dinheiro recebido do “acerto da empresa”, resolveu abrir sua própria 

oficina. Ele não tem conhecimento de gestão empresarial, sua expertise é consertar carros. 

Ele conserta um carro hoje e sabe que ganhou 200 reais. Outro amanhã, mais 500. E 

assim por diante. O máximo que ele chega a fazer é um fluxo de caixa básico, anotando as 

entradas e saídas de dinheiro. Mas o negócio dá tão certo que ele começa a expandir, cresce 

desordenadamente até que se vê diante da necessidade de profissionalizar-se em gestão, 

contratar alguém para fazer isso por ele ou simplesmente ficar __ mercê do mercado. 

A falta de conhecimento é, muitas vezes, uma barreira para que as empresas planejem 

suas ações, no entanto, não tem sido um fator impeditivo para que as pessoas abram o próprio 

negócio. 

Imediatismo: Sabe aqueles empreendedores que começam um negócio hoje e no mês que 

vem querem faturar alto? O imediatismo pode também ser um fator contributivo para a falta de 

cultura de planejamento no Brasil. 

De fato, isso não ocorre somente em nosso país. Segundo pesquisa da Mission Facilitators, 

de 26 mil startups que foram __ falência, 67% não tinham um planejamento estratégico 

estruturado e 86% dos executivos gastam menos de 1 hora por mês em planejamento 

estratégico. Ou seja, não estamos sozinhos nesta deficiência de visão de longo prazo. 

O ideal é que os gestores de empresas dediquem o máximo de tempo possível para 

o planejamento de ações que contribuam para o atingimento dos objetivos do negócio, delegando 

as atividades operacionais a outros profissionais. No entanto, como sabemos, nem sempre é 

possível, devido __ limitações de orçamento para contratações. 

Falta de objetivos concretos: Boa parte dos empreendedores cria uma empresa por uma 

única razão: gerar rendimentos, isto é, obter lucro. Com a formalização dos MEIs, ficou ainda 

mais evidente a característica de subsistência familiar das empresas, em especial das micro e das 

pequenas. 

Quando o único objetivo é gerar lucro, perde-se de vista o potencial que a empresa tem 

para gerar valor para a sociedade, para incrementar a economia e para trazer novas soluções 

para o mercado. E a razão de ser da empresa deixa de existir, ela também deixará de fazer 

sentido, o que significa que, quando as empresas deixam de dar lucro, elas são fechadas. 

Neste sentido, falta ao empresariado brasileiro criar negócios para perseguir uma missão, 

um propósito. Quando este propósito é estabelecido, o empreendedor lutará com unhas e dentes 

para atingi-lo e, para tanto, passará a ter uma visão de longo prazo.  

Consequentemente, o planejamento virá __ tona como a melhor forma de alcançar o que se 

pretende. 

          Planejar é traçar o caminho mais curto até seus objetivos, definindo as prioridades do seu 

empreendimento, o direcionamento das suas ações e o alinhamento necessário para fazer com 

que seus funcionários também saibam qual é a missão da sua empresa.  

 

(Fonte: https://exame.abril.com.br/negocios – texto adaptado) 

 

https://exame.abril.com.br/negocios
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QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das 

linhas 06, 19, 27, 33 e 45.  

 

A) a – a – a – as – a  

B) a – à – à – as – à  

C) à – à – a – às – à  

D) a – à – à – às – à  

E) à – à – à – às – a  

 

 

QUESTÃO 02 – Avalie as seguintes assertivas acerca de formas verbais retiradas do texto e os 

vocábulos delas derivados, no que se refere à sua correta ortografia. 

 

I. expandir – expanção. 

II. contratar – contratação. 

III. gerar – geração. 

IV. pretende – pretenção. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas II e IV. 

E) Apenas III e IV. 

 

 

QUESTÃO 03 – Avalie as seguintes passagens do texto e assinale a alternativa cuja afirmação está 

correta em relação ao sentido, ao uso ou à substituição de determinados vocábulos. 

 

1. anotando as entradas e saídas de dinheiro (l. 16-17). 

2. no mês que vem querem faturar alto? (l. 23-24). 

3. as empresas deixam de dar lucro (l. 41). 

4. o empreendedor lutará com unhas e dentes (l. 43). 

 

A) Em 1, as palavras ‘entradas e saídas’ estão equivocadamente utilizadas em virtude do assunto 

discutido no parágrafo.  

B) Em 2, o vocábulo ‘alto’ está incorretamente grafado. 

C) Em 3, o verbo ‘dar’ deveria ser flexionado no futuro do presente do modo indicativo. 

D) Em 4, a expressão ‘unhas e dentes’ está sendo usada em sentido conotativo. 

E) Em 2, a forma verbal ‘vem’ deveria receber acento circunflexo; e, em 4, deveria ser suprimido o 

acento agudo, levando-se em conta o contexto. 

 

 

QUESTÃO 04 – Considere as seguintes propostas de alterações em segmentos textuais: 

 

I. Inserção do pronome ‘ele’ imediatamente após o verbo ‘diz’ (l. 09). 

II. Supressão de ‘muitas vezes’ (l. 20). 

III. Supressão da expressão ‘um fator’ na linha 21. 

 

Quais das propostas alteram o sentido original dos respectivos contextos de ocorrência? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 05 – Sobre formas verbais no texto, avalie as afirmações que seguem: 

 

I. Caso suprimíssemos a partícula ‘se’ em esquece-se (l. 03), nenhuma outra alteração, visando à 

correção do período, seria necessária. 

II. A segunda ocorrência da palavra ‘a’ na linha 06 decorre da regência do verbo ‘executar’ (l. 06). 

III. As duas últimas ocorrências da preposição ‘de’ (l. 40), bem como a da linha 41 estão 

relacionadas à regência do verbo ‘deixar’ (l.40 e 41).  

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 06 – Sobre o uso de acento gráfico em vocábulos do texto, afirma-se que: 

 

I. Os vocábulos ‘é’, ‘dá’ e ‘vê’ são acentuados em virtude da mesma regra. 

II. O vocábulo ‘países’ e ‘país’ são acentuados em razão de regras distintas. 

III. Em ‘saídas’ e ‘possível’, a vogal ‘i’ recebe acento gráfico em virtude da regra do hiato. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 07 – Relativamente ao período: ‘Quando o único objetivo é gerar lucro, perde-se de vista 

o potencial que a empresa tem para gerar valor para a sociedade, para incrementar a economia e 

para trazer novas soluções para o mercado.’, afirma-se que: 

 

I. A primeira oração, uma subordinada adverbial, introduz circunstância de tempo ao período. 

II. A palavra ‘que’ funciona como pronome relativo, introduzindo uma oração adjetiva restritiva. 

III. As três orações iniciadas por ‘para’, devidamente sublinhadas, são classificadas como reduzidas, 

introduzindo no período circunstância de finalidade, estando as duas últimas coordenadas entre 

si. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 08 – Avalie as seguintes orações retiradas do texto e as afirmações subsequentes: 

 

1. Jorge, pai de família, mecânico, ficou desempregado. 

2. Ele não tem conhecimento de gestão empresarial. 

3. Ele conserta um carro hoje. 

4. A falta de conhecimento é, muitas vezes, uma barreira. 

 

I. Todas podem ser convertidas para a voz passiva. 

II. Apenas 1 e 4 não admitem conversão para a voz passiva. 

III. Em 2 e 3, o sujeito ‘Ele’, após conversão para a voz passiva, assume a função de agente da 

passiva, inserindo-se, para tanto, a preposição necessária. 

IV. Em 2, o termo ‘de gestão empresarial, após conversão de voz, assume a função de sujeito 

paciente. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 09 – Sobre o uso de pontuação no segundo parágrafo do texto, avalie as afirmações que 

seguem, assinalando V, se verdadeiro, ou F, se falso. 

 

(  ) As duas vírgulas da linha 05 separam um aposto.  

(  ) As aspas (l. 07 e 09) têm a função de marcar uma citação textual. 

(  ) A vírgula utilizada na linha 09 poderia ser suprimida em virtude da ocorrência das aspas.  

(  ) Visando a correção gramatical do período, deveria ser inserida uma vírgula imediatamente após 

o vocábulo ‘operação’ (l. 07) em virtude da ocorrência de uma oração coordenada. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F – F. 

B) F – F – V – V. 

C) V – F – V – F. 

D) V – V – V – V. 

E) F – F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 10 – De acordo com o texto, é correto dizer que: 

 

I. Planejamento e empreendedorismo são ações concomitantes e desenvolvidas de forma unânime 

por todos os brasileiros, os quais, ao iniciarem um novo empreendimento, demonstram pleno 

domínio sobre os passos a serem seguidos. 

II. São razões que conduzem os empreendedores brasileiros a não primar pelo planejamento: falta 

de conhecimento, imediatismo e falta de objetivos concretos. 

III. Buscar o melhor caminho para o sucesso do empreendimento, bem como pensar no lucro e no 

sucesso da empresa, faz parte do cotidiano da maioria dos brasileiros.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E ESTATÍSTICA 

 

Para responder às questões de estatística, considere a Tábua III a seguir: 
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QUESTÃO 11 – No contexto dos números naturais, definimos um número primo dizendo que x é 

primo se o conjunto dos seus divisores tiver dois elementos.  

 
I. {2, 4, 6, 8, 10} 

II. { 6, 9, 12, 14, 15, 18} 
III. {2, 3, 5, 7, 9,12} 
IV. {3, 11, 13, 15, 17} 
V. {9, 12, 15, 21, 25} 

 

Assim, analisando os subconjuntos acima, é correto afirmar que a sentença Algum número do 

subconjunto é primo é verdadeira para quais subconjuntos? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) Apenas III, IV e V. 

 

 

QUESTÃO 12 – Uma equivalência lógica é uma tautologia. Considerando os conetivos da disjunção 

inclusiva (), conjunção () e negação (), há uma equivalência lógica na alternativa: 

 

A) (AA) 
B) (AB) ↔ (AB) 
C) (AB) ↔ (AB) 
D) A(BC) ↔ (AB) C 

E) (AB)C ↔ A(BC) 
 

 

QUESTÃO 13 – Uma prestadora de serviço de manutenção de ar-condicionado tem 152 funcionários. 

O quadro de funcionários é constituído de funcionários do setor administrativo e funcionários técnicos 

em realizar manutenção de diferentes marcas de equipamentos de ar-condicionado split de três 

marcas diferentes. Sabendo que esses dois grupos são disjuntos e que os funcionários técnicos 

habilitados em cada marca de ar-condicionado são descritos da seguinte forma: 

 

 15 somente na marca A. 

 82 na marca B. 

 72 na marca C. 

 22 na marca B e A. 

 49 na marca C e B. 

 21 na marca A e C. 

 18 na marca A, B e C. 

 

Quantos funcionários da empresa trabalham na área administrativa e não fazem manutenção de 

equipamentos de ar condicionado split? 

 

A) 88. 

B) 70. 

C) 68. 

D) 60. 

E) 32. 
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QUESTÃO 14 – Supondo as seguintes hipóteses: 
 

 Ana é economista, mas não tem experiência na análise de registros financeiros. 

 Se Ana revisou o balancete então ela tem experiência na análise de registros financeiros. 

 Nego que Ana é economista e coordena o programa estadual de revisão orçamentária. 
 

Deduzimos a verdade expressa na alternativa: 
 

A) Se Ana não revisou o balancete então ela tem experiência na análise de registros financeiros. 

B) Ana revisou o balancete e não coordena o programa estadual de revisão orçamentária. 

C) Ana não revisou o balancete e não coordena o programa estadual de revisão orçamentária. 

D) Ana não revisou o balancete e coordena o programa estadual de revisão orçamentária. 

E) Ana é economista e coordena o programa estadual de revisão orçamentária. 

 

 

QUESTÃO 15 – A alternativa que apresenta uma sentença equivalente para a negação da afirmação 

“Pelo menos uma empresa que participou do pregão público não tem certificação digital” é: 

 

A) Nem todas as empresas que participaram do pregão público tem certificação digital.  

B) Alguma empresa que participou do pregão público tem certificação digital.  

C) Nenhuma empresa que participou do pregão público não tem certificação digital.  

D) Todas as empresas que participaram do pregão público têm certificação digital. 

E) Todas as empresas que participaram do pregão público não têm certificação digital. 

 
 

QUESTÃO 16 – Seja X uma distribuição Binomial com parâmetros n=5 e p=0,4, qual a probabilidade 

aproximada de X assumir os valores 2 e 4, respectivamente? 
 

A) 0,346 e 0,077. 

B) 0,077 e 0,010. 

C) 0,231 e 0,156. 

D) 0,078 e 0,346. 

E) 0,156 e 0,256. 
 

 

QUESTÃO 17 – Considere Y uma distribuição uniforme variando entre [-3 e 9]. Qual o valor da 

variância de Y? 
 

A) 6. 

B) 36. 

C) 12. 

D) 3. 

E) 24. 
 

 

QUESTÃO 18 – Um time de futebol chamado Atlantis vence 60% das partidas que disputa quando o 

dia é ensolarado. Quando o dia não é ensolarado (chuva ou nublado), o time vence 30% das partidas. 

Considerando que no mês de agosto ou chove ou fica nublado em 40% dos dias e sabendo que a 

partida foi disputada em agosto, e que o time Atlantis saiu vencedor, qual a probabilidade de que a 

determinada partida tenha sido jogada em um dia ensolarado? 
 

A) 0,24. 

B) 0,36. 

C) 0,75. 

D) 0,82. 

E) 0,48. 
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QUESTÃO 19 – Analise as seguintes assertivas: 
 

I. Média, moda e mediana são medidas de variabilidade. 

II. A amplitude de um conjunto de dados é dada pela diferença entre o maior e o menor valor 

observado. 

III. A média de um conjunto de dados é dado pelo valor que separa exatamente ao meio o conjunto 

de dados – 50% abaixo e 50% acima. 

IV. A variância é a raiz quadrada do desvio padrão. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas II e IV. 

E) Apenas III e IV. 
 

 

QUESTÃO 20 – Em uma amostra com 25 alunos do 7º ano de uma escola estadual, observou-se 

média de altura de 1,56m. Considere distribuição normal com desvio padrão conhecido de 16 cm. 

Qual intervalo de valores abaixo tem aproximadamente 95% de confiança de conter o verdadeiro valor 
da altura média da população de alunos do 7º ano? 
 

A) [1,520 ; 1,560] 

B) [1,531 ; 1,589] 

C) [1,400 ; 1,720] 

D) [1,497 ; 1,623] 

E) [1,414;  1,706] 
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ESPAÇO PARA CÁLCULO 
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DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL 
 

QUESTÃO 21 – Considere o seguinte conceito de ato administrativo: “manifestação unilateral de 

vontade da Administração Pública, ou de quem lhe faça as vezes, que produz efeitos jurídicos, no 

exercício de suas prerrogativas, com o fim de atender ao interesse público” (SANTANNA, Gustavo. 

Direito Administrativo. 4ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2015, p. 117). Diante dessa definição, no 

que diz respeito à extinção dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. 
 

A) É dever da Administração Pública revogar os seus atos administrativos, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, quando eivados de vício de legalidade. 

B) O ato administrativo que possui algum vício de legalidade comporta revogação pelo Poder 

Judiciário. 

C) A revogação do ato administrativo, por motivo de conveniência ou oportunidade, implica na 

revisão do mérito administrativo. 

D) A Administração Pública pode, por motivo de conveniência ou oportunidade, anular atos 

administrativos que não importem em direitos adquiridos. 

E) Os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis podem ser convalidados pela 

Administração Pública ou, no exercício da função jurisdicional, pelo Poder Judiciário. 
 

 

 

QUESTÃO 22 – De acordo com a Lei nº 8.666/1993, é dispensável a licitação para: 
 

A) Aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 

empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca. 

B) Contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada o certame para serviços de publicidade e divulgação. 

C) Contratação de serviços técnicos cuja competição é inviável. 

D) Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

E) Construção, ampliação, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que 

configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública. 
 

 

QUESTÃO 23 – De acordo com a Lei nº 8.429/1992, considera-se ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário a conduta consistente em: 
 

A) Receber, para si ou para outrem, bem imóvel, de quem tenha interesse, direto ou indireto, que 

possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público. 

B) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de 

qualquer natureza. 

C) Transferir recurso à entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a 

prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, na forma da legislação 

específica. 

D) Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias 

firmadas pela administração pública com entidades privadas. 

E) Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.  
 

 

 

QUESTÃO 24 – De acordo com a Lei Estadual nº 13.421/2010, que institui a Carreira de Analista de 

Planejamento, Orçamento e Gestão, são condições para a promoção por merecimento na carreira: 
 

I. Aprovação em curso de capacitação profissional com conteúdo atinente às funções da carreira, 

com carga horária mínima de cento e sessenta horas. 

II. Estar o servidor em efetivo exercício no último nível do grau em que se encontra. 

III. Cumprimento de interstício mínimo de efetivo exercício de cinco anos no grau. 

IV. Obtenção de resultado satisfatório na média das últimas cinco avaliações anuais de desempenho 

individual nos termos do respectivo regulamento. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 25 – De acordo com a Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial), “toda situação 

injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas 

pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica” corresponde 

ao conceito de:  

 

A) Discriminação racial. 

B) Desigualdade racial. 

C) Desigualdade de gênero. 

D) Discriminação social. 

E) Desigualdade social. 

 

 

QUESTÃO 26 – No que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição 

Federal, analise as seguintes afirmações: 

 

I. A propriedade atenderá a sua função social, admitindo-se a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 

ressalvados os casos previstos em lei. 

II. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, 

bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas 

e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico 

e econômico do País. 

III. O Estado promoverá, na forma definida em Lei Complementar, a defesa do consumidor. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 27 – De acordo com o artigo 172 da Constituição da República, “a lei disciplinará, com 

base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e 

regulará a remessa de lucros”. Considerando a classificação das normas constitucionais quanto à 

aplicabilidade, é correto que o referido dispositivo constitucional traduz uma norma de eficácia: 

 

A) Plena.  

B) Contida.  

C) Restritiva. 

D) Limitada.  

E) Diferida. 

 

 

QUESTÃO 28 – Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que são competências 

privativas do Presidente da República: 

 

I. Iniciar o processo legislativo das leis orçamentárias. 

II. Dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos vagos ou ocupados. 

III. Prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 

legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 29 – No que diz respeito à reforma constitucional, admite-se a emenda à Constituição 

brasileira desde que observados requisitos específicos, tais como: 

 

I. Proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus membros.  

II. A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos respectivos 

membros. 

III. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 

objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 30 – Nos termos do art. 170 da Constituição da República, é correto afirmar que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e deve observar o 

seguinte princípio: 

 

A) Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 

que tenham sua sede e administração no País. 

B) Protecionismo e soberania nacional. 

C) Erradicação das desigualdades regionais e sociais. 

D) Defesa do meio ambiente, inclusive mediante o mesmo tratamento para empresas conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 

E) Livre concorrência, assegurado a todos o irrestrito exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos. 
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GOVERNANÇA E GESTÃO 

 

Para a resolução das questões desta matéria, considere os seguintes detalhes: (1) os 

programas utilizados nesta matéria foram instalados com todas as suas configurações 

padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da 

questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário; 

(2) no enunciado e nas respostas de algumas questões, existem letra(s), palavra(s) ou 

texto(s) que foram digitados entre aspas, apenas para destacá-los. Neste caso, para 

resolver as questões, desconsidere tais aspas e atente-se somente para letra(s), palavra(s) 

ou texto(s) propriamente ditos; (3) em algumas figuras, foram inseridas setas numeradas 

apenas para facilitar a resolução da questões; e, (4) para resolver as questões desta 

matéria, considere, apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como 

essas orientações, os textos introdutórios das questões, normalmente disponibilizados 

antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis 

nas Figuras das questões, se houver. 

 

QUESTÃO 31 – A abordagem Clássica da Administração desdobra-se em correntes distintas, entre 

as quais, uma tem as seguintes características: (1) a preocupação básica é aumentar a eficiência da 

empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da organização (departamentos) e 

de suas inter-relações estruturais; (2) a ênfase dessa abordagem está na anatomia (estrutura) e na 

fisiologia (funcionamento) da organização; (3) a orientação dessa abordagem dá-se de cima para 

baixo: da direção para a execução e do todo (organização) para as suas partes componentes 

(departamentos). Tal corrente chama-se: 

 

A) Teoria Clássica. 

B) Administração Científica. 

C) Teoria das Relações Humanas. 

D) Modelo Burocrático de Organização. 

E) Teoria Estruturalista da Administração. 

 

 

QUESTÃO 32 – O Tribunal de Contas da União (TCU), como órgão de controle externo, tem 

competência para: 

 

I. Emitir parecer sobre as contas prestadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). 

II. Realizar auditoria nos gastos com patrocínios, publicidade e convênios da empresa Itaipu 

Binacional, responsável pela gestão da Usina Hidrelétrica de Itaipu, sendo a parte brasileira gerida 

pela Eletrobrás. 

III. Auditar atividades realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), como, por exemplo, averiguação de um suposto prejuízo na compra de títulos da dívida, 

de empresa privada, por este banco. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 33 – Segundo a Lei nº 11.079/2004, é possível a celebração de contrato de parceria 

público-privada, no âmbito da administração pública, desde que: 

 

I. O valor do contrato seja superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

II. O período de prestação do serviço seja, no mínimo, de 10 (dez) anos. 

III. Não tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 34 – A Lei nº 8.987/1995 dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação 

de serviços públicos. Segundo essa Lei, uma concessão poderá ser extinta por: 

 

I. Caducidade. 

II. Encampação. 

III. Resiliência unilateral. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 35 – Considere as seguintes assertivas sobre Escritório de Gerenciamento de Projetos 

(EGP), segundo o Guia PMBOK 6ª Edição: 

 

I. Um EGP gerencia as execuções, restrições e recursos alocados para projetos individuais, tais como 

escopo, cronograma, custo e qualidade. 

II. É uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a 

projetos. 

III. É a ligação natural entre os portfólios, programas e projetos da organização e os sistemas de 

medição corporativos, como, por exemplo, o Cartão de Pontuação Equilibrada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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A questão 36 baseia-se na Figura 1 abaixo, que mostra, esquematicamente, um gráfico, 

sobre o qual você deve considerar as seguintes informações: (1) ele exibe a decomposição 

hierárquica do escopo de um projeto a ser executado pela equipe de trabalho, a fim de 

alcançar os objetivos pretendidos, por meio das entregas requeridas; (2) subdivide o 

trabalho do projeto em etapas, que são partes menores e mais facilmente gerenciáveis; (3) 

auxilia as partes interessadas a visualizar as entregas; e, (4) no nível mais baixo, 

representa os entregáveis que agrupam as atividades, onde o trabalho é agendado, tem seu 

custo estimado, monitorado e controlado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 36 – Segundo o Guia PMBOK 6ª Edição, a Figura 1 é um exemplo de: 

 

A) Diagrama Espinha de Peixe. 

B) Estrutura Analítica de Projeto. 

C) Gráfico de Evolução Progressiva. 

D) Diagrama de Rede do Cronograma do Projeto. 

E) Gráfico de Gerenciamento de Valor Agregado. 

 

 

QUESTÃO 37 – Segundo o Guia PMBOK 6ª Edição, existem habilidades que devem fazer parte do 

comportamento e aptidões do Gerente de Projetos. Uma delas diz respeito às seguintes 

características: (1) analisar a situação; (2) diferenciar entre desejos e necessidades, tanto dos 

stakeholders como os seus; (3) focar nos interesses e questões ao invés de posições; (4) solicitar 

muito e oferecer pouco, mas ser realista; e, (5) ao fazer uma concessão, haja como quem concede 

algo de valor, não simplesmente ceda. Tais comportamentos e aptidões fazem parte da habilidade 

interpessoal do Gerente de Projetos chamada de: 

 

A) Liderança. 

B) Influência. 

C) Negociação. 

D) Comunicação. 

E) Processo decisório. 

 

 

QUESTÃO 38 – Sobre o cancelamento de uma Sprint, no framework Scrum, afirma-se que: 

 

A) Somente o Scrum Master tem a autoridade para cancelar uma Sprint. 

B) Somente o Product Owner tem a autoridade para cancelar uma Sprint. 

C) Uma Sprint não pode ser cancelada antes de terminar o seu time-boxed. 

D) Uma Sprint somente pode ser cancelada pelo cliente caso o seu time-boxed ainda não tenha 

iniciado. 

E) Uma Sprint somente pode ser cancelada pelo Time de Desenvolvimento caso o seu time-boxed 

ainda não tenha iniciado. 

 

Figura 1 – Gráfico esquemático 
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QUESTÃO 39 – Considere as seguintes assertivas sobre o framework Scrum: 

 

I. Emprega uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle 

de riscos. 

II. Fundamenta-se em teorias empíricas de controle de processo, como, por exemplo, na 

transparência. 

III. São valores fundamentais do Scrum: comprometimento, coragem, foco, transparência e respeito. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 40 – O framework Scrum prescreve os seguintes eventos formais para inspeção e 

adaptação: 

 

A) Sprint e Daily Scrum. 

B) Sprint Backlog e Daily Scrum. 

C) Sprint Review e Sprint Backlog. 

D) Product Backlog e Sprint Backlog. 

E) Sprint Retrospective e Daily Scrum. 

 

 
QUESTÃO 41 – Considere as seguintes assertivas sobre o Decreto Estadual nº 53.927/2018, que 

dispõe sobre o compartilhamento de dados na administração pública estadual: 

 

I. Revoga os mecanismos de compartilhamento de bases de dados estabelecidos por acordos 

voluntários entre os órgãos e as entidades da administração pública estadual direta e indireta e 

as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado. 

II. Estabelece que os órgãos e as entidades da administração pública estadual direta e indireta, para 

compartilharem, entre si, as suas bases de dados, devem celebrar convênio, acordo de 

cooperação técnica ou ajustes congêneres. 

III. Os dados cadastrais sob a gestão dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta 

e indireta serão compartilhados entre as bases de dados, preferencialmente de forma automática, 

para evitar novas exigências de apresentação de documentos e de informações e possibilitar a 

atualização permanente e simultânea dos dados. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 42 – Segundo a Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações, o prazo máximo 

de restrição de acesso à informação, a partir da data de sua produção, é de: 

 

A) 10 (dez) anos, para informação classificada como secreta. 

B) 05 (cinco) anos, para informação classificada como sigilosa. 

C) 10 (dez) anos, para informação classificada como reservada. 

D) 05 (cinco) anos, para informação classificada como confidencial. 

E) 25 (vinte e cinco) anos, para informação classificada como ultrassecreta. 
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QUESTÃO 43 – O Decreto Estadual nº 53.523/2017 instituiu a Política de Dados Abertos do Poder 

Executivo Estadual. Nesse Decreto, é apresentado o seguinte entendimento: “qualquer dado gerado 

ou armazenado pela Administração Pública Estadual que não esteja sob sigilo ou sob restrição de 

acesso”. Essa descrição define:  

 

A) Dado. 

B) Dados abertos. 

C) Formato aberto. 

D) Dado compartilhado. 

E) Dado acessível ao público. 

 

 

A questão 44 baseia-se na Figura 2 abaixo, que foi obtida a partir do site do Ministério 

Público do Estado do Pará (MPEP), no seguinte endereço: 

<<http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=5414&class=N>>. 

Essa imagem exibe documentos que foram incinerados indevidamente em área de mata, no 

Estado do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 44 – No dia 17 de junho de 2015, o Ministério Público do Estado do Pará (MPEP) flagrou a 

queima de documentos da Secretaria Municipal de Saúde, de determinada cidade do Estado do Pará 

(PA), após receber denúncias da população. Essa Secretaria de Saúde era alvo de investigações de 

irregularidades pelo MPEP, devido a supostas fraudes em licitações, folhas de pagamento e plantões 

médicos. Para efeito dessa questão, considere as seguintes informações: (1) esses documentos foram 

incinerados indevidamente; (2) eles deveriam ter sido mantidos arquivados pela Secretaria de Saúde, 

à disposição das autoridades competentes e do público em geral; (3) tais documentos não eram 

classificados e não tinham nenhuma restrição de acesso. Nesse caso, foram violados os seguintes 

princípios básicos da segurança da informação:  

 

I. Integridade. 

II. Disponibilidade. 

III. Confidencialidade. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Documentos incinerados 
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A questão 45 baseia-se nas Figuras 3(a) e 3(b) abaixo, obtidas a partir do site do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), no endereço eletrônico <<http://www.tse.jus.br/eleicoes/urna-

eletronica/seguranca-da-urna/>>. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), antes de uma 

eleição, realiza uma cerimônia, na qual gera uma sequência alfanumérica única para cada 

arquivo utilizado na urna eletrônica e os lacra no TSE. Caso qualquer arquivo desses seja 

modificado, a nova sequência alfanumérica gerada não corresponderá mais a lacrada no 

TSE. Dessa forma, para garantir a segurança do processo eleitoral, o TSE libera, para 

membros dos partidos políticos, OAB e Ministério Público tais arquivos e as respectivas 

sequências alfanuméricas, de modo que possam verificar se os arquivos encontrados em 

qualquer Urna do país correspondem aos arquivos lacrados no TSE, o que é feito por meio 

da comparação das sequências alfanuméricas geradas. A Figura 3(a) mostra o nome dos 
arquivos (seta nº 1) e os programas correspondentes (seta nº 2). Sobre a Figura 3(b), 

considere os seguintes aspectos: (1) ela exibe o nome dos arquivos existentes na Urna 
eletrônica e a correspondente sequência alfanumérica; (2) no local apontado pela seta nº 

5, inseriu-se intencionalmente um retângulo, de modo a ocultar o texto existente nesse 

local; (3) a Figura 3(b) passou a ser exibida após se pressionar o link apontado pela seta 
nº 3 (Figura 3(a)), correspondente ao programa "Áudio da Urna" (seta nº 4); (4) na Figura 

3(b), é exibida uma listagem com os nomes dos arquivos da Urna (seta nº 6), referentes a 

"ÁUDIO" e as correspondentes sequências alfanuméricas (seta nº 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3(a) – Nome dos arquivos e programas 
correspondentes 

3 4 

1 2 

Figura 3(b) – Nome dos programas da Urna 
eletrônica e sequência alfanumérica 

6 7 

5 



477_GG_NS_01_17/10/201819:29:28 

Execução: Fundatec   

ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

QUESTÃO 45 – Após ler o texto introdutório da questão e observar as Figuras 3(a) e 3(b), verifica-

se, na Figura 3(b), que a sequência alfanumérica "j4MvWwrjF9d2PhismrxklnILWpA=" corresponde ao 

arquivo "audio.jez". Nesse caso, afirma-se que tal sequência alfanumérica refere-se à(ao): 

 

A) Hash do arquivo "audio.jez". 

B) Chave simétrica do arquivo "audio.jez". 

C) Chave assimétrica do arquivo "audio.jez". 

D) Chave privada do certificado digital, do arquivo "audio.jez". 

E) Chave pública do certificado digital, do arquivo "audio.jez". 

 

 

QUESTÃO 46 – Em projetos de Data Warehouse (DW) e Business Intelligence (BI), há uma etapa 

destinada a obter, ler e entender os dados provenientes dos sistemas OLTP (On-Line Transaction 

Processing – Processamento de Transações On-Line). Tais dados são copiados de tais sistemas para 

uma área temporária de organização de dados, a fim de serem, posteriormente, trabalhados. 

Frequentemente o grande desafio, nesse caso, é determinar quais dados são necessários e que tipos 

de filtros devem ser aplicados para trazê-los adequadamente para a área temporária. O esforço de 

obtenção de dados é maior especialmente quando os sistemas fontes são antigos, baseados em 

plataforma mainframe ou de natureza proprietária pouco conhecida. Essa etapa de obtenção de dados 

provenientes dos sistemas OLTP é chamada de: 

 

A) Carga. 

B) Extração. 

C) Transporte. 

D) Apresentação. 

E) Serviço de integração. 

 

 

A questão 47 baseia-se na Figura 4 abaixo, elaborada na ferramenta Bizagi Modeler, versão 

3.2.7.242, 64-bits, na qual se introduziu, em alguns locais, setas numeradas para facilitar 

a resolução da questão. Essa Figura exibe alguns símbolos utilizados na notação BPMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 47 – Na Figura 4, o símbolo utilizado na notação BPMN, que representa um subprocesso, 

encontra-se apontado pela seta nº: 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

 

 

Figura 4 – Notação BPMN 

1 

4 

3 
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QUESTÃO 48 – O Decreto nº 52.514/2015, modificado pelo Decreto nº 52.986/2016, instituiu a Rede 

de Governança no âmbito da Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Sobre esse 

decreto, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Mapa Estratégico do Governo estrutura-se nos eixos Governança e Gestão, para reforçar as 

garantias dos direitos sociais e prover as condições de infraestrutura necessárias ao pleno 

desenvolvimento sustentável e regional. 

II. A Rede de Governança organiza-se em Rede de Governança Central e Rede de Governança Local, 

onde esta última é integrada por diversas autoridades e servidores, como, por exemplo, o 

Coordenador de Gestão, o Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação e os Gerentes de 

Projetos. 

III. A Rede de Governança é coordenada pela Secretaria-Geral de Governo (SGG), cabendo-lhe 

acompanhar, monitorar e avaliar todas as ações e projetos propostos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 49 – O Decreto nº 52.567/2015 dispõe sobre o Sistema de Acompanhamento e de 

Monitoramento das ações dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado do Rio 

Grande do Sul, definindo aspectos sobre a tramitação de projetos prioritários. Esses projetos, devido 

a sua importância, têm associados a si expedientes administrativos, que terão tramitação prioritária 

nas Secretarias Estaduais e demais órgãos e entidades da administração indireta. Para facilitar a 

tramitação, esses expedientes administrativos serão identificados da seguinte forma: 

 

A) Fixação de carimbo na parte superior do expediente, na cor vermelha, com a inscrição “Projeto 

Prioritário”. 

B) Fixação de etiqueta autoadesiva numerada na capa e lombada, chamada de “Selo de Tramitação 

Prioritária”. 

C) Inclusão de capa padronizada no expediente, constando, em sua parte superior, etiqueta 

padronizada impressa, com a inscrição “Projeto Prioritário”. 

D) Fixação de carimbo na parte superior e rodapé do expediente, na cor vermelha, com a inscrição 

“Tramitação Prioritária”. 

E) Inclusão de capa padronizada no expediente, constando, em sua parte superior, etiqueta 

padronizada impressa, com a inscrição “Tramitação Prioritária”. 
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QUESTÃO 50 – A Lei nº 13.460/2017 dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do 

usuário dos serviços públicos da administração pública, enquanto o Decreto nº 54.019/2018 institui o 

programa FACILITA-RS, no âmbito da administração pública estadual direta e indireta. Sobre esses 

normativos, considere as seguintes assertivas: 

 
I. Segundo o Decreto nº 54.019, quando um órgão da administração pública estadual estiver 

atendendo a um requerimento de um usuário, referente a um determinado serviço público, caso 

necessite complementar informações ou solicitar esclarecimentos, a comunicação entre esse 

órgão e o interessado deverá ser feita, preferencialmente, por meio eletrônico. 

II. Quando um usuário dos serviços públicos do Rio Grande do Sul tiver que apresentar um 

documento, poderá fazê-lo por meio de cópia autenticada. Caso a cópia não esteja autenticada, 

a sua autenticação poderá ser feita por meio de comparação com o original, pelo servidor público 

competente, a quem o documento deve ser apresentado. 
III. O Decreto nº 54.019, em conformidade com a Lei nº 13.460/2017, preceitua que os órgãos e as 

entidades da administração pública estadual, que prestam atendimento aos usuários dos serviços 

públicos, deverão elaborar a Carta de Serviços ao Usuário. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 51 – O Decreto nº 53.928/2018 instituiu a Identificação Digital integrada aos sistemas da 

administração pública direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Poder Executivo Estadual. Esse 

Decreto definiu, como solução tecnológica para a criação e a manutenção da Identificação Digital, o 

seguinte sistema, mantido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do 

Sul (PROCERGS): 

 

A) Tudo-RS. 

B) Identifica-RS. 

C) Login Cidadão. 

D) Digital Cidadão. 

E) Identificação Cidadã. 

 

 

QUESTÃO 52 – Considere as seguintes afirmações a respeito do Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), do Poder Executivo Federal, regulado pelo Decreto   nº 

7.579/2011: 

 

I. O órgão Central do SISP é a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

II. É facultado ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) e à Companhia de Processamento 

de Dados do Rio Grande do Sul (PROCERGS) participarem do SISP. 

III. A partir de determinados limites de valores, estabelecidos por normativos legais, os órgãos e 

entidades participantes do SISP somente poderão realizar a contratação de bens ou serviços de 

tecnologia da informação e comunicação após a aprovação do órgão Central do SISP. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 53 – A Portaria SLTI/MP nº 92/2014 instituiu a arquitetura Padrões de Interoperabilidade 

de Governo Eletrônico (ePING). Essa arquitetura, em sua versão 2018, disponível no endereço 

eletrônico <<http://eping.governoeletronico.gov.br/>>, adotou um padrão de formação de 

endereços de Correio Eletrônico para Caixas Postais Individuais. Para efeito da resolução dessa 

questão, considere exclusivamente os seguintes dados fictícios: 

 

 Nome da organização pública federal: Secretaria de Planejamento Estratégico (SPE); 

 Nome do servidor público, lotado nesse órgão: Luiz Carlos Fraga da Silva; 

 Observações: (1) não existe usuário homônimo cadastrado nesse órgão; (2) esse servidor não 

utiliza nome social; (3) o nome desse servidor não constitui qualquer regra de exceção. 

 

Nesse caso, segundo o ePING, o endereço de correio eletrônico padrão desse servidor, no âmbito da 

SPE, deveria ser: 

 

A) luizcfs@spe.gov.br 

B) lcsilva@spe.gov.br 

C) luiz.fraga@spe.gov.br 

D) luiz.silva@spe.gov.br 

E) luiz.carlos.silva@spe.gov.br 

 

 

QUESTÃO 54 – O Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG), em sua versão 3.1, 

apresenta padrões de acessibilidade que compreendem recomendações ou diretrizes que visam tornar 

o conteúdo Web acessível a todas as pessoas, inclusive às pessoas com deficiência. O e-MAG é 

organizado em seções, tais como Marcação, Comportamento, Conteúdo/Informação, 

Apresentação/Design, Multimídia e Formulário. Considere as seguintes assertivas quanto às 

recomendações constantes no e-MAG: 

 

I. Em sua seção de Marcação, utilizar a estratégia de segurança CAPTCHA. 

II. Em sua seção de Comportamento, que todas as funções de uma página eletrônica, desenvolvidas 

utilizando-se linguagens de script (javascript), devam ser programadas, primeiramente, para o 

uso com teclado. 

III. Em sua seção de Apresentação/Design, que seja permitido o redimensionamento de uma página 

eletrônica até 200%, sem perda de funcionalidade. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 55 – O Marco Civil da Internet, criado por meio da Lei nº 12.965/2014, tem como um de 

seus princípios básicos o fato de que o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem 

o dever de tratar de forma igual quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e 

destino, serviço, terminal ou aplicação. Isso significa, na prática, que todas as informações que 

trafegam na rede devem ser tratadas da mesma forma, navegando na mesma velocidade, sendo ilegal 

o uso de recursos como, por exemplo, traffic shaping. Esse princípio básico do Marco Civil da Internet 

chama-se: 

 

A) Isonomia de dados. 

B) Neutralidade de rede. 

C) Finalidade social da rede. 

D) Preservação da natureza participativa da rede. 

E) Preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede. 
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QUESTÃO 56 – Sobre o Programa SUSTENTARE, instituído pelo Decreto Estadual nº 53.307/2016, 

analise as assertivas abaixo: 

 

I. Trata da destinação e do descarte de ativos eletroeletrônicos de órgãos e de entidades do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

II. A Unidade Gestora desse Programa é representada pela Divisão de Gestão Administrativa (DGA), 

da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (PROCERGS). 

III. Segundo esse Decreto, um ativo que não está em funcionamento, mas apresenta condição de ser 

recondicionado, é classificado como ocioso. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

A questão 57 baseia-se nas Figuras 5(a) e 5(b) abaixo, obtidas a partir do site 

<<https://www.skullytechnologies.com/>>. A Figura 5(a) mostra um capacete 

"inteligente" e conectado, apontado pela seta nº 1, vendido pela empresa Skully 

Technologies. A Figura 5(b) mostra a visão que o piloto tem de dentro desse capacete, pelo 
qual ele enxerga, à sua frente, uma avenida e, no local apontado pela seta nº 3, a orientação 

GPS. Esse capacete tem as seguintes características: (1) é equipado com uma tela, que 

projeta na parte interior do visor, imagens da câmera instalada na parte de trás do 
equipamento (seta nº 2); (2) é integrado, via Bluetooth, com o celular, mostrando 

orientações do GPS (seta nº 3); (3) permite enviar mensagens de texto, fazer e receber 

ligações telefônicas e controlar o tocador de músicas, sem utilizar as mãos; e (4) em sua 

arquitetura, esse dispositivo possui recursos de processamento e memória, sensores, fonte 

de energia e comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5(a) – Capacete 

1
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Figura 5(b) – Visão interna do capacete 
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QUESTÃO 57 – Após observar o capacete das Figuras 5(a) e 5(b) e considerando apenas os aspectos 

abordados no texto introdutório dessa questão, é possível afirmar que esse capacete é um exemplo 

de equipamento que implementa a: 

 

A) eSports. 

B) Blockchain. 

C) Realidade virtual. 

D) Internet das coisas. 

E) Realidade aumentada. 

 

 

QUESTÃO 58 – No Design Thinking, uma de suas fases, também referenciadas por alguns autores 

como etapas, tem o intuito de gerar novas abordagens e pontos de vistas, assim como percepções 

inovadoras para o tema do projeto, as quais devem fluir sem censura e sem medo de errar. Para isso, 

utilizam-se as ferramentas de síntese criadas na fase de Análise para estimular a criatividade e gerar 

soluções que estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado. Tal fase recebe o nome de: 

 

A) Ideação. 

B) Imersão. 

C) Prototipação. 

D) Empatia e Solução. 

E) Empatia e Compreensão. 

 

 

QUESTÃO 59 – No Design Thinking, é comum empregar uma técnica para estimular a geração de 

um grande volume de ideias em um curto espaço de tempo. Tal técnica consiste na reunião de poucas 

pessoas em um grupo, conduzidas por um moderador, que tem a responsabilidade de deixar os 

participantes à vontade e de estimular a criatividade e o surgimento de soluções inovadoras, sem 

deixar que o grupo perca o foco. Críticas não devem atrapalhar o processo criativo e a geração de 

ideias ousadas. Essa técnica deve ser 100% (cem por cento) colaborativa, e as ideias podem ser 

combinadas, adaptadas, transformadas e desmembradas em muitas outras por qualquer um da 

equipe. Nesse contexto, essa técnica é chamada de: 

 

A) Laddering. 

B) Storyboards. 

C) Brainstorming. 

D) Sessões JAD/RAD. 

E) Definição de cenários. 

 

 
QUESTÃO 60 – O Decreto nº 52.616/2015 instituiu a Política de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC-RS). Segundo esse Decreto, quando houver necessidade de aquisição de bens ou 

de contratação de serviços necessários para suportar os serviços de TIC prestados na área de 

infraestrutura de TIC, seja ela física ou lógica, os projetos e processos de aquisição devem ser 

submetidos à apreciação do(a): 

 

A) Rede de Gestores de TIC (RGTIC). 

B) Grupo de Governança de TIC (CGTIC). 

C) Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC). 

D) Central de Execução Técnico-Operacional de Governança de TIC (CETOGTIC). 

E) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC). 
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ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS 

 

QUESTÃO 61 – Para compreender o processo de determinação do agregado monetário M1, deve-se 

compreender como a base monetária e o multiplicador monetário são determinados. Analise as 

seguintes afirmações sobre esse tema: 

 

I. O aumento da razão entre o volume de reservas/volume de depósitos à vista aumenta o 

multiplicador monetário e o volume do agregado M1. 

II. Mudança de comportamento do público, que leva a aumentar a razão entre moeda em 

circulação/depósitos, resulta em menor agregado monetário M1, em decorrência da redução do 

multiplicador monetário. 

III. Empréstimos concedidos pelo Banco Central a bancos comerciais, como nas operações de 

redesconto, resultam em aumento da base monetária, mas não aumentam o agregado 

monetário M1.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 62 – A discussão sobre se uma economia apresenta propriedades keynesianas ou 

clássicas é de grande importância na teoria econômica, especialmente para se determinar o produto 

e o nível de preços. Sobre esse tema, analise as assertivas abaixo e assinale V, para as verdadeiras, 

ou F, para as falsas. 

 

(  ) Expansão da demanda agregada aumenta a produção e o nível de preços, tanto para a 

explicação clássica quanto para a keynesiana.  

(  ) Para a concepção keynesiana, o salário nominal é rígido no curto prazo, o que não permite 

manter, também no curto prazo, o pleno emprego.  

(  ) Políticas fiscais expansionistas levam ao aumento da demanda agregada, mas, na explicação 

clássica, resultam em aumento de preços, sem efeito na produção. 

(  ) Um choque de oferta, resultante, por exemplo, de um surto de inovações, conduz a novo 

equilíbrio com maior produção e menor nível de preços, ocorrendo a mesma variação de preços, 

tanto para a explicação keynesiana quanto para a clássica. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – F. 

B) V – F – V – V. 

C) V – F – F – V. 

D) F – V – V – F. 

E) F – F – V – F. 
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QUESTÃO 63 – As teorias de crescimento econômico ocupam um papel de destaque em economia, 

pois reconhece-se que, para o padrão de vida da população aumentar, é necessário que haja 

crescimento econômico. Dentro desse tema, analise as seguintes afirmações sobre o modelo de 

crescimento de Solow, assinalando V, para as verdadeiras, ou F, para as falsas. 
 

(  ) O crescimento econômico resulta da acumulação de capital, do crescimento da força de trabalho 

e das alterações tecnológicas.  

(  ) No estado estável, a taxa de crescimento da economia é igual à taxa de crescimento da força de 

trabalho. 

(  ) Uma taxa maior de crescimento da população provoca a diminuição da taxa de crescimento 

estável da produção. 

(  ) Uma nação com maior taxa de poupança tem maior taxa de crescimento da produção no curto 

prazo. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – V. 

B) V – V – F – V. 

C) V – F – F – V. 

D) F – V – V – F. 

E) F – F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 64 – Externalidades e bens públicos ocupam importante campo de estudo em economia, 

pois a presença deles pode ser causa de desvios de mercado, exigindo a atuação de políticas 

públicas. Em relação a esse tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os bens públicos caracterizam-se por serem não rivais e não exclusivos, por oferecerem 

benefícios às pessoas a um custo marginal zero e por não ser possível excluir alguém da 

possibilidade de desfrutá-los.    

B) Uma das razões pelas quais não há oferta privada de bens públicos deve-se ao fato de o produtor 

não poder obrigar o beneficiário do bem público a pagar pelo preço, pois este pode usufrui-lo 

como passageiro gratuito (free rider).  

C) Externalidades negativas permitem que o custo médio de produção privado seja inferior ao custo 

médio de produção social, favorecendo a permanência, no setor, de empresas mais eficientes.  

D) Tanto as externalidades negativas quanto as externalidades positivas podem ser causas de 

ineficiência. 

E) O acesso livre a recursos de propriedade comum tende a gerar resultado ineficiente, pois eles 

podem ser utilizados em excesso.  

 

 

QUESTÃO 65 – Em um sistema tributário, as noções de equidade e de justiça social estão 

intimamente ligadas, dado que levam em conta as características dos contribuintes. Analise as 

seguintes afirmações sobre esse tema: 

 

I. O tributo que estabelece o mesmo ônus fiscal para contribuintes com a mesma capacidade de 

pagamento está respeitando a equidade vertical.  

II. A equidade horizontal é observada quando indivíduos que obtêm a mesma renda pagam o 

mesmo montante de tributo.  

III. Respeita-se a equidade vertical ao se estabelecer proporção maior de tributos sobre a renda à 

medida que a renda se eleva.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 66 – Os diferentes tipos de tributos previstos na Constituição Federal vigente bem como 

no Código Tributário Nacional possuem algumas características particulares, tais como: 

 

I. Tanto os impostos diretos quanto os indiretos têm seus fatos geradores definidos de acordo com 

a destinação que o governo dará ao produto de sua arrecadação. 

II. As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva 

ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 

disposição. 

III. A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra 

valorização imobiliária e é de competência exclusiva dos Municípios. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 67 – O Estado repassa aos municípios parte do produto da arrecadação do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) licenciados em seus territórios, bem como 

parte do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS). 

Essa repartição, ou seja, o repasse aos municípios, obedece aos seguintes percentuais dos valores 

arrecadados pelo Estado: 

 

A) 15% do IPVA e 15% do ICMS. 

B) 25% do IPVA e 15% do ICMS. 

C) 25% do IPVA e 25% do ICMS. 

D) 50% do IPVA e 25% do ICMS.  

E) 50% do IPVA e 50% do ICMS. 
 

 

QUESTÃO 68 – No estudo das Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP), constata-se 

que ultimamente tem preponderado, em qualquer esfera de governo do Brasil, a situação em que as 

receitas não financeiras arrecadadas não são suficientes para a cobertura das despesas não 

financeiras, tornando-se necessário elevar o nível de endividamento. Essa situação é a que se 

conceitua como sendo um Déficit: 

 

A) Financeiro. 

B) Nominal. 

C) Operacional. 

D) Orçamentário. 

E) Primário. 
 

 

QUESTÃO 69 – A ação do Estado na arrecadação tributária pode ter importante impacto na 

distribuição da renda nacional. No Brasil, o sistema tributário atualmente em prática é 

excessivamente pesado para as camadas pobres e intermediárias de renda, o que tende a agravar a 

desigualdade na distribuição da riqueza. E o perfil dessa distribuição depende diretamente da 

natureza mais progressiva ou mais regressiva dos tributos que compõem o sistema. Nesse contexto, 

é correto levar em conta que: 

 

A) A natureza dos impostos indiretos é regressiva.  

B) O aumento de impostos diretos aumenta as desigualdades. 

C) O imposto sobre a renda é altamente regressivo. 

D) O imposto sobre o consumo é de natureza progressiva. 

E) Os impostos indiretos tendem a atenuar as desigualdades. 
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QUESTÃO 70 – Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 

previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 

Federação. Isto é o que institui a Lei de Responsabilidade Fiscal a respeito da previsão e 

arrecadação da receita, estabelecendo, ainda: 

 

I. Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado déficit 

orçamentário. 

II. As previsões de receita serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 

cinco anos. 

III. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das 

despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
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PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO 
 

QUESTÃO 71 – Entre os princípios orçamentários, há o que impõe a necessidade de inclusão, no 

orçamento público, de todas as receitas e despesas, de modo a oferecer ao Poder Legislativo 

controle adequado sobre as operações financeiras realizadas pelo Poder Executivo. Trata-se do 

Princípio da  
 

A) Competência. 

B) Exclusividade. 

C) Integralidade. 

D) Unidade. 

E) Universalidade. 
 

 

QUESTÃO 72 – A Constituição Federal prevê que “a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá 

as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente” e determina que, entre outras providências, a referida Lei deve: 
 

I. Orientar a elaboração da lei orçamentária anual. 

II. Dispor sobre as alterações na legislação tributária. 

III. Estabelecer a política salarial a ser aplicada em toda a Administração Direta e Indireta. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 73 – Abaixo, estão relacionadas diversas características dos orçamentos dos tipos 

Tradicional e Orçamento-Programa. Analise cada característica, assinalando T, para orçamento do 

tipo Tradicional, ou P, para orçamento do tipo Orçamento-Programa. 
 

(  ) Previsto na Lei nº 4.320/1964, é de adoção obrigatória no Brasil. 

(  ) Ênfase no que o governo compra, nas coisas por ele adquiridas, no objeto do gasto. 

(  ) Deve conter a quantificação de objetivos e fixação de metas. 

(  ) Ênfase nos controles financeiro, legal e formal. 

(  ) Ênfase nas ações que o governo realiza e nos meios reais que utiliza. 

(  ) Não é parte integrante de um processo de planejamento. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) P – T – P – P – P – T. 

B) P – T – P – T – P – T. 

C) P – T – T – T – P – P. 

D) T – P – T – P – T - P. 

E) T – P – P – T – T – T. 
 

 

QUESTÃO 74 – Em termos de classificação da receita orçamentária, “Origem” é o detalhamento 

das Categorias Econômicas, ou seja, o primeiro desdobramento, subdivisão das Receitas Correntes e 

Receitas de Capital, com vistas a identificar a procedência das receitas no momento em que 

ingressam nos cofres públicos.  Em qual das alternativas abaixo todas as expressões correspondem 

a Origens de Receitas Correntes? 
 

A) Alienação de Bens – Operações de Crédito – Receita Industrial. 

B) Alienação de Bens – Receita Patrimonial – Receita de Serviços. 

C) Amortização de Empréstimos – Receita Patrimonial – Receita de Serviços. 

D) Contribuições – Operações de Crédito – Receita de Serviços. 

E) Contribuições – Receita Patrimonial – Receita Industrial. 
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QUESTÃO 75 – A execução da despesa orçamentária se dá em três estágios, conforme definido 

pela Lei Federal nº 4.320/1964. Sobre esses estágios, está correto afirmar que: 

 

A) A emissão do Empenho deve ser sempre prévia, sempre anteceder a Liquidação. 

B) A Liquidação da despesa provoca uma redução no passivo circulante.  

C) Com a Liquidação ocorre a extinção do débito. 

D) No ato de sua emissão, o Empenho deve ser registrado no passivo circulante. 

E) O Empenho deve ser emitido sempre pelo valor exato da respectiva despesa. 

 

 

QUESTÃO 76 – O controle é um dos momentos mais importantes do ciclo orçamentário. Nos 

termos constitucionais e legais vigentes, temos o controle interno e externo. A respeito dos 

controles interno e externo, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, analise as assertivas abaixo: 

 

I. O controle interno é responsabilidade da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE). 

II. O controle externo é responsabilidade da Assembleia Legislativa. 

III. O Tribunal de Contas do Estado auxilia a CAGE no exercício do controle externo. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 77 – O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais, assim 

entendidas as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 
Orçamentária. A Lei nº 4.320/1964, entre outras disposições, prevê o seguinte a respeito dos 

Créditos Adicionais Extraordinários: 

 

A) São abertos pelo Poder Executivo, mediante autorização prévia do Poder Legislativo. 

B) São abertos somente quando há recursos disponíveis. 

C) São aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina 

ou calamidade pública. 

D) São aqueles destinados a reforço de dotação orçamentária. 

E) São os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 

 

 

QUESTÃO 78 – A Lei complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), fixou o 

percentual máximo de despesa com pessoal para as três esferas de governo. No caso dos estados, o 

limite estabelecido é de 60% da receita corrente líquida. A Lei estabeleceu, ainda, a repartição do 

referido limite, por exemplo, em: 

 

A) 1% (um por cento) para a Defensoria Pública do Estado. 

B) 3% (três por cento) para o Ministério Público do Estado. 

C) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado.  

D) 5% (cinco por cento) para o Judiciário. 

E) 51% (cinquenta e um por cento) para o Executivo. 
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QUESTÃO 79 – A regulamentação dos convênios a serem celebrados no âmbito dos Poderes 

Executivo, inclusive Autarquias e Fundações, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da 

Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, estabeleceu alguns 

conceitos de observância obrigatória quando da prática de tais acordos. Relativamente aos conceitos 

contidos no regulamento e suas definições, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Concedente. 

2. Convenente. 

3. Interveniente.  

4. Partícipe. 

5. Proponente.  

 

Coluna 2 

(  ) Órgão ou entidade, pública ou privada, sem fins lucrativos que participar de convênio. 

(  ) Órgão ou entidade da administração pública estadual responsável pela transferência de recursos 

financeiros destinados à execução do objeto do convênio.    

(  ) Pessoa jurídica de direito público ou privado sem fins lucrativos, com a qual o órgão ou entidade 

venha a pactuar a execução de programa, projeto ou atividade, mediante celebração de 

convênio.    

(  ) Pessoa jurídica de direito público ou privado que participa do convênio para manifestar 

consentimento ou assumir obrigações na execução do objeto em nome próprio.  

(  ) Órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos que manifeste, por meio de proposta, 

interesse em firmar convênio. 

   

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 

C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2. 

D) 4 – 1 – 2 – 3 – 5. 

E) 5 – 1 – 3 – 4 – 2. 

 

 
QUESTÃO 80 – De acordo com a Lei nº 4.320/1964, o exercício financeiro coincide com o ano civil, 

ou seja, vai de primeiro de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e a esse período pertencem as 

receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas. Isso significa que a contabilidade do 

orçamento público adota o regime 

 

A) de caixa para as receitas e de competência para as despesas. 

B) de caixa tanto para as receitas quanto para as despesas. 

C) de competência para as receitas e de caixa para as despesas. 

D) de competência tanto para as receitas quanto para as despesas. 

E) misto para as receitas e de caixa para as despesas. 

 

 

QUESTÃO 81 – Entre as demonstrações contábeis aplicáveis ao setor público, há uma que 

demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, 

a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo. Demonstra, também, as 

despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, 

a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as 

despesas pagas e o saldo da dotação. Esse demonstrativo denomina-se: 

 

A) Balanço Orçamentário. 

B) Balanço Patrimonial. 

C) Balanço Financeiro. 

D) Demonstração das Variações Orçamentárias. 

E) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
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QUESTÃO 82 – A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) instituiu uma importante regra relacionada 

com o endividamento público a ser observada quando da elaboração do projeto de lei orçamentária. 

O parâmetro dessa regra é o montante das despesas de capital previsto no referido projeto de lei de 

orçamento. Segundo a LRF, o montante previsto para as operações de crédito NÃO poderá ser: 

 

A) Igual à metade do montante das despesas de capital. 

B) Inferior à metade do montante das despesas de capital. 

C) Inferior ao montante das despesas de capital. 

D) Superior a 50% do montante das despesas de capital. 

E) Superior ao montante das despesas de capital. 

 

 
QUESTÃO 83 – Por ato regulamentador do órgão competente (Portaria MOG nº 42/1999), foram 

estabelecidos os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais, 

além de atualizada a discriminação da despesa por função. Essa regulamentação deve ser observada 

por todo setor público brasileiro, ou seja, pelos governos municipais, estaduais, distrital e federal. 

De acordo com os conceitos estabelecidos, o que se deve entender como sendo o maior nível de 

agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público? 

 

A) Atividade. 

B) Função. 

C) Programa. 

D) Projeto. 

E) Subfunção. 

 

  

QUESTÃO 84 – Na classificação da despesa pública por natureza, temos os Grupos de Natureza de 

Despesa, que correspondem às agregações de elementos de despesa que apresentam as mesmas 

características quanto ao objeto do gasto. Conforme as normas vigentes (Portaria Interministerial 
STN/SOF nº 163/2001), constituem Grupos de Natureza de Despesa, entre outros, os seguintes: 

 

A) Amortização da Dívida – Inversões Financeiras – Despesas Correntes. 

B) Inversões Financeiras – Pessoal e Encargos Sociais – Juros e Encargos da Dívida. 

C) Investimentos – Despesas de Capital – Juros e Encargos da Dívida. 

D) Juros e Encargos da Dívida – Despesas de Capital – Inversões Financeiras. 

E) Pessoal e Encargos Sociais – Despesas de Capital – Despesas Correntes. 

 

 

QUESTÃO 85 – O processo de elaboração dos instrumentos de planejamento, quais sejam, das leis 

do Plano Plurianual (PPA), das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento Anual (LOA), 

obedece a determinados prazos para encaminhamento do Poder Executivo para apreciação e 

votação do Legislativo e para devolução deste para sanção do Executivo. No âmbito do Estado do 

Rio Grande do Sul, os prazos são os seguintes: 

 

I. O projeto de LOA deve ser encaminhado até 15 de maio de cada ano ao Poder Legislativo que, 

após apreciá-lo, o encaminhará ao Poder Executivo para sanção até 15 de julho de cada ano. 

II. A proposta de LDO deve ser encaminhada pelo Governador, anualmente, até 15 de setembro, à 

apreciação do Poder Legislativo e por este devolvido para sanção até 30 de novembro do 

mesmo ano. 

III. O projeto de lei do PPA deve ser encaminhado pelo Governador até 30 de março do primeiro 

ano de seu mandato à apreciação do Poder Legislativo e por este devolvido para sanção até 15 

de julho do mesmo ano. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
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QUESTÃO 86 – É INCORRETO afirmar que: 
 

A) A LDO precede o PPA no primeiro ano de governo, logo, o PPA não orienta a LDO, estando estas 

duas leis desvinculadas em sua vigência.  

B) Em sua composição gerencial, o PPA é subdividido em: estratégico, tático e operacional. 

C) Foi a partir da aprovação da Constituição Brasileira que se passou a adotar o PPA em substituição 

ao OPI. 

D) O Plano Plurianual pode ser considerado mais estratégico e indicativo do que a LOA, de maior 

caráter operacional. 

E) O Plano Plurianual contempla não somente os investimentos, mas também as despesas de 

custeio e manutenção. 
 

 

QUESTÃO 87 – O objetivo principal do sistema de gestão mundialmente conhecido como PDCA é: 
 

A) Desenvolver projetos com resultados sociais. 

B) A melhoria contínua e aperfeiçoamento dos processos de gestão de uma organização. 

C) Desenvolver projetos com foco no desenvolvimento sustentável no poder público. 

D) Desenvolver uma forma de gestão com foco em indicadores econômicos. 

E) Melhoria das práticas de projetos com impacto social.  
 

 

QUESTÃO 88 – A construção do Balanced Scorecard dá-se em quatro etapas. Qual das alternativas 

abaixo NÃO faz parte dessas etapas? 
 

A) Elaboração dos norteadores estratégicos da organização. 

B) Tradução da visão em termos operacionais, com um conjunto de objetivos e indicadores.  

C) Comunicação e comprometimento da organização com os objetivos.  

D) Desenvolvimento de Planos de Negócios, a partir dos desdobramentos do direcionamento 

estratégico. 

E) Feedback e aprendizado, que proporcionam ao gestor a correção de erros e a revisão da 

estratégia. 
 

 

QUESTÃO 89 – Em um planejamento estratégico é correto afirmar que um exemplo de ambiente 

externo, em uma Matriz SWOT, é: 
 

A) Qualidade de atendimento. 

B) Custos fixos estáveis da organização. 

C) Serviços prestados com excelência. 

D) Frio intenso no próximo ano. 

E) Processo de gestão baseado em BSC. 
 

 

QUESTÃO 90 – Analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, 

completando a afirmativa: Em um planejamento estratégico, é de suma importância a construção de 

cenários, devido à: 
 

(  ) Organização do setor de produção da organização. 

(  ) Previsão orçamentária de custos fixos e investimentos da organização. 

(  ) Previsão de faturamento do exercício contábil da organização. 

(  ) Previsão de crescimento da organização. 

(  ) Organização contábil dos anos posteriores à construção de tais cenários. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
 

A) V – V – F – F – F. 

B) F – V – V – F – V. 

C) F – F – F – V – F. 

D) V – F – F – F – V. 

E) V – V – V – V – V. 
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QUESTÃO 91 – Considerando os atores protagonistas envolvidos na elaboração de políticas 

públicas, assinale a alternativa correta sobre abordagem estadocêntrica e abordagem multicêntrica, 

respectivamente. 

 

A) Uma não considera políticas públicas aquelas que derivem do Poder Executivo; e a outra 

considera apenas aquelas surgidas de pautas de movimentos sociais. 

B) Uma considera políticas públicas tudo que emana do poder estatal; e a outra apenas o que 

emana do poder privado. 

C) Uma considera políticas públicas tudo o que emana do poder estatal; e a outra considera além do 

poder estatal, também, mas não somente, o poder privado e organizações não governamentais. 

D) Uma considera políticas públicas tudo o que emana das organizações da sociedade civil; e a outra 

considera apenas o poder estatal. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

 

QUESTÃO 92 – A Constituição Federal de 1988 foi responsável por estabelecer as bases para a 

retomada de um processo amplo de planejamento. Assinale a alternativa INCORRETA sobre essas 

bases.  

 

A) A apresentação do Plano Plurianual pode ser feita até o fim do segundo ano de mandato da 

gestão de governo.  

B) Adoção de um sistema de planejamento composto por planos e programas nacionais, regionais e 

setoriais.  

C) Consolidação do Plano Plurianual (PPA) de médio prazo. 

D) Detalhamento feito anualmente através da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

E) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e prioridades para o exercício 

financeiro. 

 

 

QUESTÃO 93 – Assinale a alternativa correta sobre o Plano Plurianual. 

 

A) Define apenas os objetivos da administração pública para algumas despesas de capital. 

B) Pode ser apresentado ao legislativo após apresentação da Lei Orçamentária Anual (LOA), em 

qualquer momento da duração do mandato. 

C) É composto de base estratégica, na qual é feita uma análise econômica e social; e de programas, 

que apresentam a identificação dos problemas que necessitam solução, objetivos que se pretende 

alcançar e ações necessárias para isso. 

D) Funciona como um plano de curto prazo para o governo, uma vez que deve ser refeito todo ano. 

E) Não necessita definir estratégias e diretrizes para a administração pública. 

 

 

QUESTÃO 94 – Considere a etapa de implementação de uma política pública e assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) As abordagens top down e bottom-up são totalmente contraditórias. 

B) A implementação compreende a etapa de produção de resultados da política pública. 

C) O modelo de implementação bottom-up tem como principal ator o burocrata. 

D) O modelo top down apresenta um processo de implementação linear. 

E) No modelo bottom-up, o formato da política pública após tomada de decisão não é definitivo e 

pode ser modificado pelos que a implementam no dia a dia. 
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QUESTÃO 95 – O Ciclo de Políticas Públicas é utilizado como recurso de análise, pois divide o 

processo de elaboração de uma política pública em fases, permitindo, assim, que sejam observadas 

separadas ou em conjunto. As fases serão consideradas aqui conforme a figura a seguir: 

 
Figura 1 – O ciclo de políticas públicas 

 
Fonte – Elaboração própria 

 
Com base na Figura 1, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

 

(  ) Entre os atores que mais se preocupam com a etapa de identificação do problema, estão ONGs, 

partidos e agentes políticos. 

(  ) A etapa de formulação de alternativas busca apresentar soluções para o problema público 

identificado. 

(  ) O monitoramento da política pública só pode ser utilizado na etapa de formulação de políticas 

públicas. 

(  ) A avaliação feita antes da implementação da política é chamada ex ante e a avaliação realizada 

após a implementação da política é chamada pos itinere. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – V – F – V.  

B) F – F – V – F.  

C) V – F – V – F.  

D) V – V – F – F.  

E) V – V – F – V. 

 

 

QUESTÃO 96 – Abaixo, é apresentada a definição de políticas públicas, trazida por Leonardo Secchi 

em “Políticas Públicas: Conceitos, esquemas de análise, casos práticos” (2013): 

 

Uma política pública, independente de sua operacionalização, está vinculada à solução de um 

problema considerado público: a solução de um problema entendido como coletivamente relevante.  

 

É correto concluir que, das alternativas apresentadas a seguir, NÃO é uma política pública: 

 

A) Programa Universidade para Todos. 

B) Política Nacional de Assistência Social. 

C) Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil. 

D) Proposta Meu Gabinete na Rua. 

E) Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. 
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QUESTÃO 97 – Segundo Stanisci (2015), a gestão participativa coloca a participação da sociedade 

civil como meio de contribuir para aperfeiçoar a gestão pública, através do seu envolvimento “em 

algum nível dos processos que envolvem a formulação e o controle social de políticas públicas.” 

(STANISCI, 2015, p.402). Assinale a alternativa que NÃO apresente um mecanismo participativo da 

sociedade civil para controle social e formulação de políticas públicas. 

 

A) Conselhos Municipais de Saúde, Orçamento Participativo e Conselhos Municipais da Criança e do 

Adolescente. 

B) Conselhos Estaduais de Educação, Organizações da Sociedade Civil e Conselhos Municipais de 

Assistência Social. 

C) Orçamento Participativo, Conselhos Municipais do Idoso e Organizações da Sociedade Civil. 

D) Poder executivo, Conselhos de Políticas para a Mulher e Poder Legislativo. 

E) Conselhos Municipais de Assistência Social, Conselhos Estaduais de Cultura e Orçamento 

Participativo. 

 

 

QUESTÃO 98 – A Avaliação de políticas públicas é uma etapa importante para melhoria da 

eficiência do gasto público, da qualidade da gestão e do controle social sobre a efetividade da ação 

do Estado. Ramos e Schabbach (2012) colocam que a avaliação permite aos formuladores e 

gestores o desenho de políticas mais conscientes, com melhores resultados e melhor utilização de 

recursos. Considerando os critérios necessários para a avaliação de uma política pública, assinale a 

alternativa que NÃO corresponde aos critérios de avaliação. 

 

A) Economicidade. 

B) Produtividade. 

C) Eficácia. 

D) Equidade. 

E) Intangibilidade. 

 

 

QUESTÃO 99 – Considerando a descentralização da política de saúde no Brasil, assinale a 

alternativa que NÃO corresponde ao estabelecido para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

A) Deve ser um sistema descentralizado e hierarquizado.  

B) O município deve ser responsável pela viabilização de recursos financeiros para prestação do 

atendimento. 

C) A cooperação técnica e financeira para prestação do atendimento cabe à União e aos estados. 

D) É de responsabilidade do município a prestação de atendimento à população. 

E) A União é responsável por alocar recursos e regular a execução das ações dos estados e 

municípios. 

 

 

QUESTÃO 100 – Um analista de políticas públicas necessita descobrir se a solução para a situação-

problema alcançada por meio de uma política pública aplica-se a outras realidades ou apenas a 

determinados contextos. Considerando que o analista possui as informações de antes e depois da 

implementação da política pública e uma grande amostra populacional, qual o tipo de avaliação mais 

adequado para ele? 

 

A) Avaliação interna. 

B) Avaliação de impactos. 

C) Avaliação gerencialista. 

D) Avaliação participativa. 

E) Avaliação mista. 
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ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

PROVA DISSERTATIVA 
 

Instruções: Elabore um texto dissertativo com extensão máxima de 30 linhas, de acordo com a 

proposta abaixo: 
 

No concurso da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, para o cargo Analista de 

Planejamento, Orçamento e Gestão, consta a seguinte descrição analítica das atribuições: "Elaborar, 

analisar e avaliar planos e programas e projetos do Setor Público, que visem ao 

Desenvolvimento Econômico do Estado". Cite o nome de 01 (um) projeto real, estabelecido no 
âmbito federal ou estadual cujo contrato foi celebrado segundo a Lei Federal nº 11.079/2004, que 

trata das Parcerias Público-Privadas. Explique, segundo o PMBOK, 6ª Edição, porque o exemplo real 

citado por você é um projeto e não um programa. Além disso, explique qual a finalidade do FACILITA-
RS, instituído pelo Decreto Estadual nº 54.019/2018, e cite, explicitamente, 02 (dois) de seus 

objetivos. 
 

Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

  


