
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO  

PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS QUADROS DE PESSOAL DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GO 
 

 Domingo, 4 de setembro de 2016. 

 

 

 
 

 

Ensino Superior 
Analista de Controle Interno 

Caderno de Provas 

Objetiva e Discursiva 
 

 

1 . Este caderno de provas é composto de 30 questões objetivas (20 de conhecimentos básicos e 10 de conhecimentos específicos) 

e uma questão discursiva (conhecimentos específicos). 

2 . Confira todas suas páginas e solicite a sua substituição caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. Verifique, ainda, 

se seu nome, seu número de inscrição e o do documento de identidade estão grafados corretamente abaixo da linha. Se houver 

algum erro, comunique ao fiscal de sala. 

3 . Durante a prova, o candidato não poderá levantar-se sem autorização prévia ou comunicar-se com outros candidatos. 

4 . As respostas da prova objetiva deverão ser transcritas com caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta no cartão 

de resposta. O candidato que descumprir este item arcará com eventual prejuízo da ausência de leitura óptica de suas marcações. 

5 . A resposta da prova discursiva deverá ser transcrita no caderno de resposta, manuscrita com letra legível, utilizando caneta 

esferográfica de corpo transparente e de tinta preta, e entregue ao fiscal de sala ao término da prova. 

6 . O caderno de resposta é o único documento válido para correção, portanto NÃO deverá ser assinado, rubricado ou 

conter quaisquer palavras ou marcas que possibilitem a identificação do candidato, sob pena de anulação desta prova e 

da atribuição de nota zero. 

7 . O candidato poderá utilizar os espaços para rascunho e o rascunho de gabarito deste caderno de provas para registrar a resposta 

da questão discursiva e as alternativas escolhidas. 

8 . Somente 40 (quarenta) minutos antes do horário determinado para o término da prova, o candidato poderá sair da sala portando 

este caderno de provas. 
 

 OBSERVAÇÃO:  Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 

 

 

 
                                                                                                    

 

  

_________________________________________________________________________________________ 
Identificação do candidato 

 

ATENÇÃO 
 

Após receber o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e assim que autorizado pelo fiscal de sala, copie no local indicado, em letra 
CURSIVA, a seguinte frase: 
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Rascunho do Gabarito 

                                     

 

 

  

Questão Alternativas 

1 a b c d e 

2 a b c d e 

3 a b c d e 

4 a b c d e 

5 a b c d e 

6 a b c d e 

7 a b c d e 

8 a b c d e 

9 a b c d e 

10 a b c d e 

11 a b c d e 

12 a b c d e 

13 a b c d e 

14 a b c d e 

15 a b c d e 

16 a b c d e 

17 a b c d e 

18 a b c d e 

19 a b c d e 

20 a b c d e 

21 a b c d e 

22 a b c d e 

23 a b c d e 

24 a b c d e 

25 a b c d e 

26 a b c d e 

27 a b c d e 

28 a b c d e 

29 a b c d e 

30 a b c d e 
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Língua Portuguesa 
 
 

 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5. 
 

 Trabalho e realização 
 

1 

2 

3 

4 

Definir a realização humana é tão difícil quanto definir o que é felicidade. Nesse sentido, a 

realização humana é sempre um vir-a-ser, um projeto inacabado. O homem realizado, no sentido 

absoluto, não existe. Tanto a felicidade quanto a realização, enquanto absolutas, não são propriedades do 

ser humano.  

5 

6 

7 

8 

Isso significa que o homem é um eterno irrealizado? De certa forma, sim. É a busca incessante da 

realização que permite ao homem transformar o seu meio natural e fazer história. A vida em sociedade, 

assim como o progresso tecnológico ou a guerra, é resultado dessa transformação que ele efetiva, 

sempre almejando a felicidade.  

9 

10 

11 

A eterna busca da realização, esta, sim, é inerente ao homem. Porém, tão ingênuo quanto 

imaginar ser possível a felicidade plena, seria afirmar que o homem é um eterno infeliz. A infelicidade 

eterna é tão absurda quanto o seu inverso.  

12 

13 

14 

15 

É na ação transformadora que o homem encontra momento de satisfação, de realização de seu 

plano de vida, mesmo que, concomitantemente, esteja gerando novas ansiedades. No momento em que 

ele completa um projeto qualquer – escrever um livro, plantar uma árvore ou construir uma casa –, realiza 

uma vontade sua, e isso o faz feliz, despertando nele desejo de iniciar um novo projeto.  

16  

17 

18 

19 

Se por trabalho entendemos toda a atividade do homem transformando a natureza, a relação 

entre trabalho e realização humana parece evidente. Essa relação é tão antiga quanto a história da 

humanidade. Dos gregos antigos às sociedades industrializadas norte-americana ou japonesa de hoje, 

passando pela experiência socialista, o homem procura a sua realização por meio do trabalho.  

 
 

CORDI, Cassiano et al. Para filosofar. São Paulo: Scipione, 1995. p. 149.  (Adaptado).  

 

Questão 1 

O autor do texto defende a ideia de que 
 

a) é impossível atingir a felicidade e a realização humana, em sentido pleno, mas é possível, por meio da 

ação transformadora, encontrar momentos de satisfação e de felicidade momentâneas. 

b) o indivíduo tende a reiniciar seus projetos pessoais a partir do momento em que se depara com a 

impossibilidade de desdobramento de sua ação transformadora no mundo em que vive. 

c) a felicidade e a realização humana são metas que o indivíduo atinge plenamente em determinado 

momento da vida, mas isso exige dele um esforço constante de transformar a si e à natureza. 

d) devido à impossibilidade de o homem atingir a felicidade absoluta e a realização plena de seus anseios, 

ele vive em estado de infelicidade perene, cuja solução não encontra em momento algum de sua vida.  

e) a irrealização e a infelicidade constantes impedem o indivíduo de transformar seu meio natural e de fazer 

história, obrigando-o a satisfazer-se apenas na vida em sociedade, impedindo-o de realizações pessoais. 

 

Questão 2 

O termo “concomitantemente” (linha 13) pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por 
 

a) majoritariamente  

b) simultaneamente  

c) intuitivamente   

d) conceitualmente 

e) respectivamente 
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Questão 3 

Nota-se no texto o predomínio da seguinte função de linguagem: 
 

a) fática 

b) poética 

c) emotiva   

d) conativa 

e) referencial 
 

Questão 4 

Na frase “O homem realizado, no sentido absoluto, não existe”, a expressão em destaque exerce a mesma 

função sintática que a expressão destacada em: 
 

a) “É na ação transformadora que o homem encontra momento de satisfação, de realização de seu plano 

de vida, mesmo que, concomitantemente, esteja gerando novas ansiedades”. 

b) “No momento em que ele completa um projeto qualquer [...], realiza uma vontade sua, e isso o faz feliz, 

despertando nele desejo de iniciar um novo projeto”. 

c) “Se por trabalho entendemos toda a atividade do homem transformando a natureza, a relação entre 

trabalho e realização humana parece evidente”. 

d) “A vida em sociedade, assim como o progresso tecnológico ou a guerra, é resultado dessa 

transformação que ele efetiva”.  

e) “É a busca incessante da realização que permite ao homem transformar o seu meio natural e fazer 

história.” 
 

Questão 5 

A frase “Isso significa que o homem é um eterno irrealizado?” é um exemplo de período 
 

a) composto por coordenação. 

b) composto por subordinação. 

c) simples, com oração reduzida.  

d) simples, com oração sem sujeito. 

e) simples, com orações intercaladas. 
 

 

Raciocínio Lógico 
 

Questão 6 

Um feirante vendeu em um dia 40 kg de tomate a R$ 5,00, depois no mesmo dia passou para R$ 4,00 o quilo e 

vendeu 25 kg de tomate, mais tarde abaixou o preço para R$ 3,00 o quilo do tomate e vendeu 10 kg finalizando 

esse dia. O preço médio do quilo do tomate vendido por esse feirante nesse dia foi de 
 

a) R$ 4,00  

b) R$ 4,10  

c) R$ 4,20  

d) R$ 4,30  

e) R$ 4,40 
 

Questão 7 

A Câmara de Vereadores de um município tem um total de 14 vereadores, sendo 9 homens e 5 mulheres. Uma 

comissão será composta de 5 vereadores, sendo 3 homens e 2 mulheres. De quantas maneiras essa comissão 

pode ser formada? 
 

a) 6   

b) 45   

c) 126   

d) 840   

e) 3.024 
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Questão 8 

O gráfico a seguir apresenta, em porcentagem, a preferência de homens e mulheres em relação à marca de um 

determinado produto. 
 

 

 
 

Os dados de frequência que foram utilizados para gerar esse gráfico estão condensados na tabela 
 

a) 

Indivíduos 
Preferência 

Marca A Marca B 

Homens 15 35 
Mulheres 90 60 
 

b) 

Indivíduos 
Preferência 

Marca A Marca B 

Homens 30 70 
Mulheres 60 90 
 

c)  

Indivíduos 
Preferência 

Marca A Marca B 

Homens 15 35 
Mulheres 100 100 
 

d)  

Indivíduos 
Preferência 

Marca A Marca B 

Homens 70 30 
Mulheres 80 120 
 

e)  

Indivíduos 
Preferência 

Marca A Marca B 

Homens 15 90 
Mulheres 35 60 

30%

70%

60%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Questão 9 

Sabendo-se que os 5 primeiros termos de uma sequência numérica são -3, 0 ,15, 90, 465, verifica-se que o 

sétimo termo  

a) está entre 11.775 e 11.800 

b) é menor que 11.700 

c) está entre 11.700 e 11.750 

d) é maior que 11.850  

e) está entre 11.800 e 11.850 
 

Questão 10 

Em uma festa havia 80 pessoas, sendo 75% delas homens. Após a chegada de um grupo de mulheres, a 

porcentagem de homens presentes passou a ser de 40%; logo verifica-se que o total de mulheres que chegaram 

à festa foi de 
 

a) 35     

b) 50    

c) 55     

d) 70   

e) 85 
 

 

Atualidades e Conhecimentos Gerais 
 
 

Questão 11 

Ao que parece um novo tipo de terrorismo está emergindo, e os governantes e seus serviços de segurança de 

países que são alvos de atentados agora é que passaram a entender que o terror ganhou nova cara. 
 

Disponível em: <www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/direto-do-oriente-medio/terror-online-68854/ >. Acesso em: 05 jul. 2016. 

 

Essa nova cara do terror pode ser exemplificada pelo ataque perpetrado por Omar Mateen, na Boate Pulse, nos 

Estados Unidos, acarretando a morte de 49 pessoas.  O novo perfil de terrorista é marcado por 
 

a) possuir nacionalidade de algum país islâmico do Oriente Médio, principalmente Egito, Iraque e Arábia 

Saudita.  

b) ser inspirado ideologicamente pelo Estado Islâmico, mas agir de forma autônoma e com logística própria. 

c) receber treinamento militar diretamente do Estado Islâmico ou de outros grupos radicais, como a Al 

Qaeda.  

d) manter vínculos formais com partidos políticos da extrema direita, com ideologia nacionalista e xenófoba.  

e) ter como objetivo a apreensão de reféns para a negociação da libertação de terroristas presos  pelos 

Estados Unidos.   
 

Questão 12 

Apontada como um mecanismo importante de financiamento cultural no Brasil, a Lei Rouanet é constantemente 

alvo de críticas e voltou ao debate nacional recentemente por causa da extinção – agora revertida – do Ministério 

da Cultura na gestão interina de Michel Temer. 
 

Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/brasil-3636479>.  Acesso em: 05 jul. 2016. 
 

As polêmicas em torno da Lei Rouanet devem-se ao fato de a fonte de financiamento de projetos artísticos e 

culturais ser oriunda de recursos 
 

a) do Tesouro Federal, por meio do Fundo de Incentivo à Cultura. 

b) municipais, por meio da dedução de parte do I.S.S. por empresas financiadoras. 

c) captados junto a pessoas físicas ou jurídicas, com dedução integral do Imposto de Renda.   

d) privados, exclusivamente de pessoas jurídicas, com dedução parcial do Imposto de Renda. 

e) dos Tesouros Estaduais, por meio da dedução de  parte do I.C.M.S. por empresas financiadoras. 
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Questão 13 

A decisão do Reino Unido de sair da União Europeia, com mais de 17,4 milhões de votos a favor da Brexit, 

repercutiu nesta sexta feira (23/06/16) entre os líderes mundiais. 
 

Disponível em: <www.g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/brexit-veja-repercussao-entre-lideres.html>. Acesso em:  05 jul. 2016. 
 

A se confirmar oficialmente a saída do Reino Unido da União Europeia, o impacto imediato será 
 

a) o fim da união aduaneira e a consequente taxação dos produtos britânicos no comércio exterior com  os 

demais países europeus. 

b) a volta da Libra Esterlina como moeda oficial utilizada nas transações monetárias correntes no país em 

substituição ao Euro. 

c) o fim das restrições legais que  impediam o Reino Unido de receber refugiados de guerra do Oriente 

Médio e da África. 

d) o fortalecimento político do Partido Conservador que liderou a  mobilização da população para o voto  a 

favor da Brexit. 

e) a permanência da Irlanda do Norte na União Europeia, já que o plebiscito foi realizado apenas pela Grã-

Bretanha.  
 

Questão 14 

Os anos de 2014 e 2015 foram assolados por uma série de intempéries climáticas, resultando na ocorrência dos 

anos mais quentes da história recente. Essa elevação da temperatura se deu em função da ocorrência e 

prolongamento do fenômeno El Niño. Sobre esse fenômeno, tem-se o seguinte: 
 

a) Corresponde ao aquecimento global do planeta Terra. 

b) Resulta dos processos de desmatamento e queima das florestas. 

c) Resulta do surgimento do buraco na camada de ozônio.   

d) Consiste no aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. 

e) Ocorre em função da queima de combustíveis fósseis.  
 

Questão 15 

O Brasil é hoje um dos principais exportadores de soja do mundo. Entre seus grandes consumidores encontram-

se países como a China, o Japão e os EUA. Sobre a produção da soja no país, observa-se que 
 

a) a produção de soja utilizando irrigação artificial representa hoje a maior demanda por recursos hídricos 

no país.  

b) a região norte do país apresenta baixa produtividade de soja em virtude da grande incidência da 

radiação solar. 

c) a produção de soja nas pequenas propriedades pela agricultura familiar representa mais de 70% da 

produção total do país.  

d) as áreas majoritariamente utilizadas para o plantio de soja são aquelas anteriormente constituídas por 

pastagens degradadas.  

e) a maior parte da produção é realizada sob o sistema de cultura de sequeiro, cujo plantio ocorre no 

período das chuvas. 
 

 

Legislação Básica 
 
 

Questão 16 

A Lei Complementar nº 12/1999 estabelece que o servidor habilitado em concurso público e empossado em 

cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo serviço 

e desde que seja aprovado em avaliação especial de desempenho. Assim, verifica-se que o servidor estável só 

perderá o cargo em virtude de sentença 
 

a) judicial transitada em julgado. 

b) judicial confirmada em segundo grau. 

c) penal condenatória transitada em julgado. 

d) penal condenatória confirmada em segundo grau. 

e) proferida em instância superior, ainda que pendente de recurso. 
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Questão 17 

Para efeitos da Lei Complementar nº 177/2016, tem-se o seguinte: 
 

a) Função gratificada é definida como a vantagem pecuniária, de caráter transitório ou permanente, assessória ao 

vencimento de um servidor, criada para atender a encargos não integrantes das atribuições próprias do cargo. 

b) Cargo público é definido como o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades atribuídas ao agente público, 

decorrentes de lei, com denominação própria. 

c) Servidor público é definido como toda pessoa física, legalmente investida em cargo público, seja de provimento 

efetivo ou em comissão. 

d) Cargo em comissão é definido como aquele não integrante do quadro de pessoal, de livre nomeação e exoneração 

pelo presidente do Legislativo Municipal. 

e) Quadro de pessoal é definido como o conjunto de cargos públicos e funções gratificadas que integram a estrutura 

administrativa funcional da Câmara Municipal. 
 

Questão 18 

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 177/2016, são órgãos de apoio à atividade político-parlamentar, à 

gestão administrativa e de processos e ao assessoramento formal e técnico legislativo: 
 

a) Gabinete da Presidência; Gabinete de Vereadores; Procuradoria Jurídica do Município; Controle Interno 

do Legislativo; Secretarias de Apoio. 

b) Gabinete da Presidência; Gabinete de Vereadores; Procuradoria Jurídica do Legislativo; Controle Interno 

do Legislativo; Secretaria Geral do Legislativo; Secretaria de Apoio ao Legislativo. 

c) Gabinete da Presidência; Gabinete de Vereadores; Procuradoria Jurídica do Legislativo; Controle Interno 

do Legislativo; Secretaria Geral do Legislativo; Secretaria Parlamentar Legislativa. 

d) Gabinete da Presidência; Gabinete de Vereadores; Procuradoria-Geral do Legislativo; Controle Interno 

do Legislativo; Secretaria Geral do Legislativo; Secretaria de Apoio ao Legislativo. 

e) Gabinete da Presidência; Gabinete da Vice-Presidência; Gabinete de Vereadores; Procuradoria Jurídica 

do Legislativo; Controle Interno do Legislativo; Secretaria Geral do Legislativo; Secretaria de Apoio. 
 

Questão 19 

São requisitos básicos para a investidura em cargo público, segundo dispõe a Lei Complementar nº 12/1999: 
 

a) A nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais; a idade mínima de 18 (dezoito) anos; aptidão física e mental. 

b) A nacionalidade brasileira nata; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais; a idade mínima de 16 (dezesseis) anos; aptidão física e mental. 

c) A nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais; a idade mínima de 21 (vinte e um) anos; aptidão física e mental. 

d) A nacionalidade brasileira nata; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais; a idade mínima de 18 (dezoito) anos; aptidão física e mental. 

e) A nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais; a idade mínima de 16 (dezesseis) anos; aptidão física e mental.  
 

Questão 20 

Segundo dispõe a Lei Complementar nº 12/1999, são formas de investidura em cargo público: 
 

a) Nomeação; promoção; readaptação; reversão; aproveitamento; reintegração; recondução; transferência. 

b) Nomeação; promoção; readaptação; reversão; reaproveitamento; reintegração; recondução; transferência. 

c) Nomeação; promoção; readaptação; reversão; enquadramento; reintegração; recondução; transferência. 

d) Nomeação; promoção; readaptação; reversão; enquadramento; reaproveitamento; recondução; transferência. 

e) Nomeação; promoção; readaptação; reversão; indicação; reaproveitamento; reintegração; transferência. 
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Conhecimentos Específicos 
 

Questão 21 

Os conceitos e definições acerca da dívida e do endividamento público, adotados pela Lei Complementar nº 

101/2000, estabelecem o seguinte: 
 

a) a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total sem duplicidade das obrigações 

financeiras do ente da federação para amortização em prazo não superior a 12 meses. 

b) a concessão de garantia corresponde aos ativos vinculados por ente da federação ou entidade a ele 

vinculada ao compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por outro ente 

da federação.  

c) a dívida pública mobiliária é representada por títulos emitidos e contratos assumidos pela União, inclusive 

os do Banco Central, pelos estados, Distrito Federal e municípios. 

d) considera-se operação de crédito a aquisição financiada de bens, o recebimento antecipado de valores 

provenientes da venda a termo de bens e serviços e o arrendamento mercantil, inclusive com o uso de 

derivativos financeiros. 

e) o refinanciamento da dívida mobiliária corresponde à emissão de títulos por ente da federação para 

pagamento do principal acrescido dos respectivos juros e atualização monetária dessa dívida. 
 

Questão 22 

Com relação aos documentos utilizados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI), tem-se o seguinte: 
 

a) a nota de lançamento de sistema permite registrar eventos contábeis não vinculados a documentos 

específicos. 

b) a GRU eletrônica permite o recolhimento de receitas da União de uma unidade gestora para outra 

unidade gestora via SIAFI.  

c) a nota de dotação permite registrar o comprometimento de despesa, bem como os casos em que se faça 

necessário o reforço ou a anulação desse compromisso. 

d) a GPS eletrônica permite registrar a arrecadação de receitas federais efetivadas pelos órgãos e 

entidades, por meio de transferências de recursos intra-Siafi entre a unidade gestora recolhedora e a 

conta única do Tesouro Nacional.   

e) a nota de movimentação de crédito permite registrar os valores decorrentes de desdobramento, por plano 

interno ou por fonte de recursos (quando detalhada), dos créditos previstos no orçamento geral da União, 

bem como a inclusão dos créditos nele não consignados. 
 

Questão 23 

A respeito da dívida pública, a Lei nº 4.320/1964 estabelece o seguinte: 
 

a) os restos a pagar são classificados como dívida fundada. 

b) compete ao Senado Federal estabelecer os limites para o montante da dívida mobiliária federal líquida. 

c) a dívida pública encontra-se classificada no passivo financeiro do balanço financeiro do balanço 

patrimonial. 

d) as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária são classificadas como dívida 

consolidada. 

e) as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento, 

integram a dívida pública consolidada.  
 

Questão 24 

É exemplo de despesa extraorçamentária: 
 

a) restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício. 

b) transferências para empresas estatais dependentes. 

c) transferências voluntárias para outro ente público. 

d) compra de ações de empresas privadas. 

e) aquisição de bens imóveis.  
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Questão 25 

A respeito do Princípio Orçamentário do Equilíbrio, tem-se o seguinte: 
 

a) é o princípio pelo qual as despesas fixadas e as receitas estimadas são executadas no exercício, 

cumprindo dessa forma a disposição da Lei Orçamentária Anual. 

b) é o princípio pelo qual o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser 

superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período. 

c) constitui equilíbrio orçamentário a coincidência dos valores estimados com os realizados da receita 

pública e os valores fixados e realizados da despesa. 

d) o Princípio do Equilíbrio Orçamentário se verifica pela suficiência das receitas correntes para cobrir as 

necessidades correntes e de capital.   

e) é a visão pela qual o orçamento de investimento não ultrapassa as receitas de capital dentro do exercício 

considerado.   
 

Questão 26 

A respeito da conceituação e classificação da receita orçamentária, verifica-se que 
 

a) todos os ingressos de recursos, financeiros e não financeiros, são classificados como receita 

orçamentária, porque transitam pelo patrimônio público. 

b) as receitas orçamentárias decorrem de recursos transferidos pela sociedade ao Estado e são 

classificadas como permanentes e temporárias. 

c) as receitas orçamentárias são ingressos de recursos que transitam pelo patrimônio do poder público, 

podendo ser classificadas como efetivas e não efetivas. 

d) recursos financeiros de qualquer origem são registrados como receitas orçamentárias para que possam 

ser utilizados pelos entes públicos. 

e) as receitas orçamentárias restringem-se aos ingressos que não geram contrapartida no passivo do ente 

público.  
 

 

Questão 27 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) tem por objetivo a concretização das diretrizes, objetivos e metas estabelecidas 

no Plano Plurianual (PPA). Considerando-se a legislação vigente, verifica-se que a LOA 
 

a) deverá conter a forma de utilização e o montante da reserva de contingência. 

b) poderá consignar crédito com finalidade imprecisa, desde que destinado a créditos adicionais. 

c) deve conter, em anexo, o demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com as 

metas do PPA.  

d) poderá conter a autorização para a abertura de créditos suplementares, com exceção ao Princípio 

Orçamentário da Exclusividade. 

e) deve conter, com relação ao orçamento de investimento das empresas, a estimativa da receita e a 

fixação das despesas das empresas públicas e sociedades de economia mista.  
  

Questão 28 

O ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento 

público. Acerca do projeto da LOA, verifica-se que 
 

a) a iniciativa de apresentação do projeto é privativa do chefe do Poder Executivo. 

b) as emendas ao projeto da LOA, incompatíveis com o PPA, poderão ser aprovadas. 

c) após o envio do projeto ao Poder Legislativo, o presidente da República não poderá mais propor 

modificações. 

d) as emendas ao projeto deverão ser apresentadas na comissão mista e apreciadas, na forma regimental, 

pelo Senado Federal.  

e) o presidente da República tem quinze dias úteis, a contar do recebimento do projeto, para sancioná-lo, 

sendo que o silêncio importa em veto. 
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Questão 29 

O Plano Plurianual é um dos principais instrumentos de planejamento governamental instituído pelo art. 165 da 

CF/1988, que tem como principal finalidade estabelecer 
 

a) o equilíbrio entre as operações de crédito e as despesas de capital. 

b) as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente.   

c) a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e os investimentos das empresas 

estatais para o período de mandato do governante. 

d) as diretrizes, objetivos e metas do Governo para as despesas de capital e outras decorrentes delas e 

para as relativas a programas de duração continuada. 

e) os propósitos, objetivos e metas que o Governo deseja alcançar, identificando os custos dos programas 

propostos para consecução dos objetivos de longo e médio prazo. 
 

Questão 30 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as 

despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, disporá sobre as alterações na legislação tributária 

e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e ainda orientará a 

elaboração do seguinte instrumento de planejamento: 
 

a) Plano Plurianual 

b) Plano Diretor 

c) Lei Orçamentária Anual 

d) Lei Orgânica  

e) Manual de Controle Interno 

  
 

 

Prova Discursiva 
 

 

Questão 1 

Comente, em sequência, sobre cada etapa desenvolvida pelo processo orçamentário. 
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