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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PELOTAS/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 134/2019 

ADMINISTRADOR 

1 Nº DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 

COMPOSIÇ~O DA PROVAJ'rEÓRICO-OBJETIVA: 

ÁREA DO CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 10 
Legislação 10 

Conhecimentos Específicos 20 

Total de Questões 40 

. INS1tRU~ilES AO CANDIDATO: 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das 
normas que regem este Concurso Público. 

1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a 
sua substituição. O Caderno de Questões só será substituído no ato de entrega. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A B, C, D, E, sendo apenas 
(uma) a resposta correta. 

3. O tempo para realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O candidato 
só poderá se retirar do recinto da prova após 1 (uma) hora do seu início, podendo levar consigo o Caderno de 
Questões somente após 2 (duas) horas. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte 
integrante da prova. 

5. No Caderno de Questões, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é 
obrigatória. 

6. Ao final, os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo 
todos assinarem a ata, atestando a idoneidade da fiscalização do concurso. Após o lacre do material da prova, todos 
deverão se retirar da sala ao mesmo tempo. 

7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Questões para levar consigo as respostas. 

OI 06 11 

02 07 12 

03 08 13 

04 09 14 

05 10 15 

- (CARTÃO-RESPOSTA RASCUNHO) -

16 21 26 31 36 

17 22 27 32 37 

18 23 28 33 38 

19 24 29 34 39 

20 25 30 35 40 

L 
10:;vs o-,, dPs:1tt,s ,·<::;i:..-.;J,:k, a lt:i;i<l'S? C.onc,.;r.,os 

P, '~' !::,,d,:, r-,q,n:.'J.._,~;)ú it-(':::,n,,:, ,:;,;..~ ~-....~:(:«! 



LÍNGUA PORTUGUESA 
Para responder às questões de 01 a 10, leia o excerto 
abaixo, retirado da obra A Cartomante. 

1 Como daí chegaram ao amor, não o soube ele 
2 nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao 
3 lado dela; era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, 
4 mas principalmente era mulher e bonita. Odor di 
5 femmina: eis o que ele aspirava nela, e em volta dela, 
6 para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, 
7 iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as 
8 damas e o xadrez e jogavam às noites; - ela mal, - ele, 
9 para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as 
1 O cousas. Agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de 
11 Rita, que procuravam muita vez os dele, que os 
12 consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, 
13 as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, 
14 recebeu de Vilela uma rica bengala de presente, e de 
15 Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a 
16 lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração; 
17 não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. 
18 Palavras vulgares; mas há vulgaridades sublimes, ou, 
19 pelo menos, deleitosas. A velha caleça de praça, em 
20 que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, 
21 fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o 
22 homem, assim são as cousas que o cercam. 

Autor: Machado de Assis. 

Questão 01. Quanto à tipologia textual, pode-se inferir que 
o texto é: 

(A) Uma dissertação, visto que há a defesa de um ponto 
de vista. 

(B) Uma descrição, já que há progressão verbal dentro 
do conto. 

(C) Uma narrativa feita por um narrador em terceira 
pessoa. 

(D) Uma narrativa subjetiva feita na primeira pessoa do 
singular. 

(E) Uma dissertação que discorre sobre a tese amor e 
traição. 

Questão 02. Assinale a alternativa CORRETA sobre a 
oração Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e 
passeios(/ 6-7). 

(A) Os sujeitos dos verbos sublinhados classificam-se de 
modos diferentes. 

(B) Ambos os verbos sublinhados possuem o mesmo 
sujeito gramatical, porém, este é classificado como 
simples para o primeiro verbo e como composto para 
o segundo verbo. 

(C) O sujeito dos verbos sublinhados pode ser 
classificado como desinencial. 

(D) Os verbos sublinhados não têm sujeito, isto é, ele é 
indeterminado. 

(E) O primeiro verbo sublinhado apresenta sujeito 
desinencial; o segundo, sujeito simples. 

Questão 03. A figura de linguagem empregada na frase 
era a sua enfermeira moral (/.3) é: 

(A) Hipérbole. 
(B) Comparação. 
(C) Ironia. 
(D) Catacrese. 
(E) Metáfora. 

Questão 04. Na linha 18, o autor emprega o adjetivo 
sublimes. Este adjetivo expressa a característica de algo 
que é: 

(A) Dotado de uma elevação excepcional. 
(B) Muito puro, quase transparente. 
(C) Sincero aos extremos. 
(D) Sujo, impróprio, algo pecaminoso. 
(E) Imoral, algo fora dos costumes. 

Questão 05. Sobre os elementos de retomada do texto, 
assinale a alternativa CORRETA 

(A) O vocábulo que (1.11 - 1ª ocorrência) retoma Rita 
(1.11). 

(B) O vocábulo que (1.11 - 2ª ocorrência) retoma mãos 
frias (/. 12). 

(C) O vocábulo lo (/. 6) retoma si próprio (/. 6). 
(D) O vocábulo ele (/.8) refere-se a Camilo(/. 7). 
(E) O vocábulo dele (/. 11) retoma olhos teimosos de 

Rita (/. 10-11). 

Questão 06. A palavra lápis (/. 16) é acentuada pelo 
mesmo motivo gramatical de: 

(A) Até. 
(B) Índice. 
(C) Sofá. 
(D) Tórax. 
(E) Anônimo. 

Questão 07. As palavras passeaste e mulher, ambas na 
linha 20, apresentam, respectivamente: 

(A) 8 fonemas e 1 dígrafo; 5 fonemas e 1 dígrafo. 
(B) 9 fonemas e 1 dígrafo; 6 fonemas e 1 dígrafo 
(C) 8 fonemas e 1 dígrafo; 6 fonemas e 1 dígrafo. 
(D) 9 fonemas e 2 dígrafos; 5 fonemas e 1 dígrafo. 
(E) 8 fonemas e 2 dígrafos; 5 fonemas e 2 dígrafos. 

Questão 08. O vocábulo vulgares (/. 18), em seu contexto 
de ocorrência, pode ser classificada como: 

(A) Substantivo. 
(B) Advérbio. 
(C) Adjetivo 
(D) Verbo. 
(E) Conjunção. 

Questão 09. Em qual tempo do modo indicativo o verbo 
procuravam (/. 11) está? 

(A) Pretérito perfeito. 
(B) Pretérito imperfeito. 
(C) Pretérito mais que perfeito. 
(D) Presente. 
(E) Futuro do presente. 
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Questão 10. Assinale a alternativa CORRETA sobre o 
fragmento Como daí chegaram ao amor (/. 1). 

(A) Se a palavra amor fosse substituída por 
sentimentos nenhuma outra palavra seria alterada. 

(B) Se a palavra amor fosse substituída por paixão o 
uso de sinal indicativo de crase seria obrigatório. 

(C) Se a palavra chegaram fosse substituída por 
concluíram não haveria outras alterações na frase. 

(D) Se a palavra amor fosse substituída por uma paixão 
o uso de crase seria obrigatório. 

(E) Se a palavra chegaram fosse substituída por termi
naram não haveria alteração de sentido na frase. 

LEGISLAÇÃO 
As questões de 11 a 13 se referem à Lei Orgânica do 
Município de Pelotas/RS. 

Questão 11. Compete privativamente ao Município: 

1. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
estabelecer valores e aplicar suas rendas, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e 
publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 

li. Administrar o seu patrimônio, aceitar doações, legados 
e heranças, e dispor sobre aquisição, alienação e 
destinação de bens. 

Ili. Estabelecer servidões necessárias aos seus serviços 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas I e li. 
(B) Apenas li e Ili. 
(C) 1, li e Ili. 
(D) Apenas I e Ili. 
(E) Apenas 1. 

Questão 12. O Poder Executivo publicará __ as 
alterações das áreas e imóveis urbanos e rurais sob 
posse da administração direta ou indireta, especificando 
a destinação dada a cada um. 

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, a lacuna? 

(A) semanalmente. 
(B) mensalmente. 
(C) semestralmente. 
(D) anualmente. 
(E) a cada dois anos. 

Questão 13. É assegurado aos sindicatos que repre
sentam categorias de Servidores Públicos Municipais, 
tanto da administração direta como da indireta, EXCETO: 

(A) Ter acesso limitado aos locais de trabalho dos servi-
dores públicos, para divulgação de reuniões, exercí
cio de fiscalização das condições de trabalho, 
negociações com a administração, sempre de forma 
a não prejudicar o bom andamento das atividades 

(B) Participar das decisões de interesse da categoria 
(C) Descontar em folha de pagamento as mensalidades de 

seus associados e outros descontos em favor da 
entidade, desde que aprovados em assembleia geral. 

(D) Ter delegado sindical eleito pela categoria. 
(E) Participar de toda comissão formada pelo Poder 

Público que trate de assunto referente aos servidores 
públicos municipais. 

As questões de 14 a 18 se referem ao Regime Jurídico 
dos Funcionários Públicos de Pelotas/RS. 

Questão 14. O Prefeito Municipal dará posse aos nomea
dos para os cargos de Secretário Municipal e para os 
hierarquicamente equivalentes (1ª parte); o Secretário de 
Administração, aos demais ocupantes de cargos em 
comissão (2ª parte); e o Secretário da Fazenda, aos 
funcionários em geral (3ª parte). 

Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S): 

(A) A 1ª, a 2ª e a 3ª partes. 
(B) Somente a 1ª e a 2ª partes. 
(C) Somente a 2ª e a 3ª partes. 
(D) Somente a 2ª parte. 
(E) Somente a 3ª parte. 

Questão 15. A estabilidade é adquirida após quantos 
anos de exercício em cargo efetivo? 

(A) 2 anos. 
(B) 3 anos. 
(C) 4 anos. 
(D) 5 anos. 
(E) 6 anos. 

Questão 16. Acerca das férias, assinale a alternativa IN
CORRETA. 

(A) O funcionário gozará obrigatoriamente 15 dias con
secutivos de férias por ano, concedidos de acordo 
com escala organizada pela chefia imediata. 

(B) Somente depois de 12 meses de exercício o 
funcionário adquirirá direito a férias. 

(C) Durante as férias, o funcionário terá direito, além do 
vencimento, a todas as vantagens que percebe 
normalmente. 

(D) O período de gozo das férias iniciar-se-á sempre em 
dia útil. 

(E) É proibida a acumulação de férias, salvo por imperio
sa necessidade de serviço e pelo máximo de 2 perío
dos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do 
funcionário. 

Questão 17. Analise as assertivas: 1. Ao funcionário con
vocado para o serviço militar e outros encargos de segu
rança nacional será concedida licença, à vista de 
documento oficial; li. Do vencimento do funcionário será 
descontada a importância percebida na qualidade de 
incorporado, salvo se tiver havido opção pelas vantagens 
do serviço militar; Ili. Ao funcionário desincorporado será 
concedido prazo não excedente a 10 dias para reassumir 
o exercício sem perda do vencimento. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas I e li. 
(B) Apenas li e Ili. 
(C) 1, li e Ili. 
(D) Apenas I e Ili. 
(E) Apenas li. 

Questão 18. Não perderá gratificação de função o 
funcionário que se ausentar em virtude de: 1. Férias; li. 
Luto; Ili. Casamento; IV. Licença-gestante; V. Licença
prêmio. 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(B) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Apenas 4 deles. 
(E) Todos os 5. 
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As questões 19 e 20 se referem à Constituição Federal. 

Questão 19. A República Federativa do Brasil rege-se 
nas suas relações internacionais pelos seguintes princí
pios, EXCETO: 

(A) Independência nacional. 
(B) Prevalência dos direitos humanos. 
(C) Negação de asilo político. 
(D) Autodeterminação dos povos. 
(E) Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

Questão 20. Acerca dos direitos e garantias fundamen
tais, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) As entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente. 

(B) É garantido o direito de propriedade. 
(C) A propriedade não atenderá a sua função social. 
(D) É garantido o direito de herança. 
(E) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21. Segundo a Lei nº 4.320/1964, que estatui 
normais gerais de direito financeiro, quanto às despesas 
de capital, as inversões financeiras são as dotações 
destinadas: 

(A) A aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 
utilização. 

(B) Para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços. 

(C) Às transferências destinadas a cobrir despesas de 
custeio das entidades beneficiadas. 

(D) Para cobrir a diferença entre os preços de mercado 
e os preços de revenda. 

(E) Ao pagamento de bonificações a produtores de 
determinados materiais ou gêneros. 

Questão 22. Conforme a Lei nº 4. 320/1964, que estatui 
normas gerais de direito financeiro, a Lei de Orçamento 
poderá conter autorização ao Executivo para: 

(A) Realizar, no mês anterior ao fim do exercício, 
operações de crédito por antecipação de receita. 

(B) Abrir créditos suplementares até determinada 
importância obedecidas as disposições em lei. 

(C) Dotações globais consignadas para atender 
despesas indiferentes 

(D) Em caso de déficit, buscar alternativas de recursos. 
(E) Realizar alienações de bens móveis sem autorização 

do Poder Legislativo. 

Questão 23. O princípio da supremacia do interesse 
público, pressupõe, segundo Maria Zanella Di Pietro, à 
obra Direito Administrativo, que: 

(A) A administração pública não poderá atuar para a 
prejudicar pessoas determinadas. 

(B) O serviço público, sendo a forma pela qual o Estado 
desempenha funções essenciais à coletividade, não 
pode parar. 

(C) Exige-se a ampla divulgação dos atos praticados 
pela administração pública. 

(D) A administração pública é estruturada de tal forma 
que se cria uma relação de coordenação e 
subordinação entre uns e outros. 

(E) No momento da elaboração da lei e da sua 
execução, inspira o legislador e vincula a autoridade 
administrativa em toda a sua atuação 

Questão 24. No conceito de modernidade, utilizado por 
ldalberto Chiavenato, à obra Gestão de Pessoas, tanto 
organizações quanto pessoas buscam objetivos que não 
são coincidentes. Dentre os objetivos abaixo, qual NÃO é 
organizacional? 

(A) Segurança no trabalho. 
(B) Crescimento sustentável. 
(C) Competitividade. 
(D) Produtividade. 
(E) Imagem e reputação no mercado. 

Questão 25. Do procedimento da licitação, com base na 
Lei nº 8.666/93, é CORRETO afirmar que: 

(A) Será iniciado com a abertura de processo administra
tivo, devidamente autuado, protocolado e numerado. 

(B) Atas, relatórios e deliberações da Comissão 
Julgadora serão anexados da abertura da licitação. 

(C) Minutas de contratos, acordos ou ajustes devem 
passar por análise do órgão demandante da licitação. 

(D) Condições de pagamento priorizarão empresas 
brasileiras em havendo estrangeiras. 

(E) Prazo de pagamento não superior a 60 dias. 

Questão 26. Sobre orçamento por programas que trata 
Heilio Kohama, à obra Contabilidade pública: teoria e 
prática, é CORRETO afirmar que: 

(A) É um instrumento que proporciona as informações 
necessárias a condução dos negócios públicos. 

(B) Constitui-se na concretização anual dos objetivos e 
metas. 

(C) É uma modalidade em que os recursos financeiros 
de cada unidade orçamentária vinculam-se direta
mente aos objetivos a serem alcançados. 

(D) É o processo operacional que exige a fundamenta
ção da necessidade dos recursos solicitados. 

(E) Trata-se de critérios e trabalhos destinados a julgar o 
nível dos objetivos fixados no orçamento com vistas 
à eficiência. 

Questão 27. Os estudos de George Bohlander e Scott 
Snell, em Administração de Recursos Humanos, sobre 
avaliação de desempenho, indicam que os sistemas 
podem não ser eficazes se não houver identificação de 
falhas. Geralmente os problemas comuns são, EXCETO: 

(A) Preparação inadequada do gerente. 
(B) Tempo inadequado (curto ou longo demais). 
(C) Padrões de desempenho podem não estar definidos. 
(D) Falta de acompanhamento e orientação após a 

avaliação. 
(E) Avaliações por escrito objetivas e claras. 

Questão 28. Sobre fluxograma vertical, a alternativa que 
melhor representa os estudos de Luis César Araújo, à 
obra Organização, sistemas e métodos: e as tecnolo
gias de gestão organizacional, é: 

(A) Utilizado para simplificar as operações de 
determinado departamento. 

(B) Ferramenta de análise de rotinas que reúne 
atividades pequenas em um conjunto. 

(C) Não é indicado para grupo de pessoas que tenham 
alguma dificuldade na leitura e interpretação de 
gráficos. 

(D) Utilizado em rotinas de poucas unidades 
organizacionais. 

(E) Detecta problemas na distribuição de tarefas. 
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Questão 29. Com base na Lei Complementar nº 
101/2000, que trata da Responsabilidade Fiscal, no tocan
te à Lei de Diretrizes Orçamentárias, é CORRETO que: 

(A) Conterá, em anexo, demonstrativo de compatibilida-
de da programação dos orçamentos com as metas 
fiscais. 

(B) É autorizável consignar, na lei orçamentária, crédito 
para investimento com duração superior a um 
exercício financeiro. 

(C) Despesas com obrigações constitucionais poderão 
ser objeto de limitação. 

(D) Dispõe sobre equilíbrio entre receitas e despesas 
bem como critérios e forma de limitação de empenho. 

(E) O refinanciamento da dívida pública constará na lei 
orçamentária. 

Questão 30. Para Maria Zanella Di Pietro, à obra Direito 
Administrativo, a Constituição de 1988 inovou ao 
expressar alguns princípios ao qual se submete a 
Administração Pública que são, EXCETO: 

(A) Legalidade. 
(B) Impessoalidade. 
(C) Moralidade. 
(D) Publicidade. 
(E) Especialidade. 

Questão 31. De acordo com Antônio Sanvicente, à obra 
Administração Financeira, as principais demonstrações 
financeiras são: 

(A) Patrimônio Líquido e Demonstração de Resultados. 
(B) Demonstrativo de Recursos e Patrimônio Líquido. 
(C) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados. 
(D) Fluxo de Caixa e Origens e Aplicações. 
(E) Demonstrativo de Resultados e Fluxo de Caixa. 

Questão 32. O Índice de Liquidez Corrente (ILC) para 
uma organização significa, conforme Antônio Sanvicente, 
à obra Administração Financeira é: 

(A) Capacidade de para saldar compromissos em dia. 
(B) O grau de dependência da liquidez em relação aos 

estoques. 
(C) Capacidade de transformação em dinheiro de bens. 
(D) Obtenção de preços superiores ao mercado. 
(E) Lucro imediato. 

Questão 33. A remuneração estratégica aumenta a 
motivação e alinha os esforços de colaboradores aos 
objetivos da organização, segundo George Bohlander e 
Scott Snell, em Administração de Recursos Humanos 
Desta forma, a meta mais comum de uma política de 
remuneração estratégica é: 

(A) Recompensar o desempenho futuro. 
(B) Manter os atuais colaboradores. 
(C) Controlar o orçamento destinado à remuneração 
(D) Meritocracia salarial. 
(E) Manter o absenteísmo em índices aceitáveis. 

Questão 34. Dentre as modalidades de licitação, contidas 
na Lei nº 8.666/93 - Lei das Licitações, a tomada de 
preços, para obras e serviços, tem o limite de até: 

(A) R$ 1.500.000,00. 
(B) R$ 1.430 000,00. 
(C) R$ 2.000.000,00. 
(D) R$ 3.300.000,00. 
(E) R$ 1.800.000,00. 

Questão 35. Os estudos de George Bohlander e Scott 
Snell, em Administração de Recursos Humanos, sobre 
planejamento estratégico, indicam que há o envolvimento 
de um conjunto de procedimentos para a tomada de 
decisões relacionadas aos objetivos e estratégias 
organizacionais de longo prazo. Desta forma, a primeira 
etapa seria: 

(A) Verificar o ambiente. 
(B) Definir a estratégia corporativa. 
(C) Estabelecer missão, visão e valores. 
(D) Compor a arquitetura do capital humano. 
(E) Ajustar fornecimento e demanda (downsizing). 

Questão 36. O servidor público sujeita-se à responsabili
dade civil decorrente do exercício do cargo, de acordo 
com o livro Direito Administrativo, de Maria Zanella Di 
Pietro. Desta forma, configura-se responsabilidade civil: 

(A) Prática de crime ou contravenção. 
(B) Infração praticada por servidor mesmo fora do 

exercício do cargo. 
(C) Ação ou omissão antijurídica e atípica. 
(D) Dano causado ao estado ou a terceiros. 
(E) Ilicitude administrativa. 

Questão 37. Os contratos administrativos, segundo a Lei 
nº 8 666/93, Lei de Licitações, regulam-se por cláusulas 
necessárias nos contratos, EXCETO: 

(A) O regime de execução ou a forma de fornecimento. 
(B) As garantias oferecidas para assegurar sua plena 

execução, quando exigidas. 
(C) Os casos de rescisão. 
(D) A legislação aplicável à execução do contrato e 

especialmente aos casos omissos. 
(E) A qualificação exigida dos participantes 

Questão 38. Registra, processa e evidencia os atos e os 
fatos relacionados ao planejamento e à execução 
orçamentária. Esse conceito, com base na obra 
Contabilidade Pública, de Heilio Kohama, refere-se a 
um subsistema do sistema contábil público, o qual se trata 
do 

(A) Subsistema de informações patrimoniais. 
(B) Subsistema de compensação. 
(C) Subsistema de informações orçamentárias. 
(D) Subsistema financeiro. 
(E) Subsistema contábil específico. 

Questão 39. O desenvolvimento organizacional, segundo 
ldalberto Chiavenato, à obra Gestão de Pessoas: o novo 
papel dos recursos humanos nas organizações, 
compõe um conjunto de 3 estratos que formam um 
processo de desenvolvimento que busca enriquecer a 
personalidade humana. O melhor conceito ao 
desenvolvimento organizacional é: 

(A) Interiorização do talento criador da pessoa. 
(B) Aprendizado e desenvolvimento pela mudança e 

inovação 
(C) Formação básica para novas atitudes e mudanças de 

hábito. 
(D) Assegura a oportunidade de ser aquilo que pode ser. 
(E) Trata-se de abordagem tradicional seguindo modelo 

casual. 
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Questão 40. Quanto ao planejamento da Lei Orçamen
tária Anual, conforme a Lei Complementar nº 101/2000, é 
CORRETO afirmar que: 

(A) Disporá sobre equilíbrio entre receitas e despesas. 
(B) Conterá avaliação do cumprimento das metas 

relativas ao ano anterior. 
(C) Será elaborado de forma compatível com o plano 

plurianual. 
(D) Conterá normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação dos programas financiados com recursos 
do orçamento. 

(E) Conterá reserva de contingência, considerado 
"recurso livre". 
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