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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a 
marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a 
Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas. 

• Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 
poderão ser utilizados para rascunho. 

 

 PROVAS OBJETIVAS  
 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 

Texto CB1A1 

  A governabilidade refere-se à capacidade política de 
governar, que deriva da relação de legitimidade do Estado e do 
seu governo com a sociedade. Está presente quando a população 
legitima o exercício do poder pelo Estado. A legitimidade, nesse 
contexto, deve ser entendida como a aceitação do poder do 
governo ou do Estado pela sociedade. 
  Nesse sentido, os cidadãos e a cidadania organizada são a 
fonte ou a origem principal da governabilidade, ou seja, é a partir 
deles (e de sua capacidade de articulação em partidos, 
associações e demais instituições representativas) que surgem e 
se desenvolvem as condições para a governabilidade plena. 
  Vinculada à dimensão estatal, governabilidade diz respeito 
às condições sistêmicas e institucionais sob as quais se dá o 
exercício do poder, tais como as características do sistema 
político, a forma de governo, as relações entre os poderes, o 
sistema de intermediação de interesses. Representa, assim, um 
conjunto de atributos essenciais ao exercício do governo, sem os 
quais nenhum poder pode ser exercido. 
  Há três dimensões inerentes ao conceito de 
governabilidade: capacidade do governo de identificar problemas 
críticos e de formular políticas adequadas ao enfrentamento 
desses problemas, capacidade de mobilizar meios e recursos 
necessários à execução e à implantação das políticas públicas e 
capacidade de liderança do Estado, sem a qual as decisões se 
tornam ineficientes. A governabilidade, então, significa que o 
governo deve tomar decisões amparadas em um processo que 
inclua a participação dos diversos setores da sociedade, dos 
poderes constituídos, das instituições públicas e privadas e dos 
segmentos representativos da sociedade, para garantir que as 
escolhas atendam aos anseios da sociedade e contem com seu 
apoio na implementação de programas e projetos e na 
fiscalização dos serviços públicos. 
  Sob esse enfoque, significa a participação dos diversos 
setores da sociedade nos processos decisórios que dizem respeito 
às ações do poder público, uma vez que incorpora a articulação 
do aparelho estatal ao sistema político de uma sociedade, 
ampliando o leque possível e indispensável à legitimidade e ao 
suporte das ações governamentais em busca de sua eficácia. 
  Em resumo, governabilidade refere-se às condições do 
ambiente político em que se efetivam ou se devem efetivar as 
ações da administração, à base de legitimidade dos governos, à 
credibilidade e à imagem públicas da burocracia. Desse modo, o 
desafio da governabilidade consiste em conciliar os muitos 
interesses desses atores (na maioria, divergentes) e reuni-los em 
um objetivo comum (ou em vários objetivos comuns) a ser 
perseguido por todos. Assim, a capacidade de articular-se em 
alianças políticas e pactos sociais constitui-se em fator crítico 
para a viabilização dos objetivos do Estado. Essa tentativa de 
articulação que a governabilidade procura é uma forma de 
intermediação de interesses. 

Thiago Antunes da Silva. 
Conceitos e evolução da administração pública: o desenvolvimento do papel administrativo, 2017. 

Internet: <www.online.unisc.br> (com adaptações). 

 

Acerca das ideias do texto CB1A1, julgue os itens que 
se seguem. 

1 O texto é uma descrição dos aspectos relacionados 
à capacidade política de governar o Estado com mão forte. 

2 De acordo com o texto, os cidadãos e a cidadania 
organizada, na forma de partidos políticos, associações 
e demais agrupamentos representativos da sociedade, são 
a origem da governabilidade. 

3 A governabilidade relaciona-se com a legitimidade, ou seja, 
se os governos não forem legitimados, não haverá condições 
necessárias para governar. 

4 A governabilidade pressupõe que o cidadão seja pleno 
detentor de direitos, sem as obrigações que lhes são 
inerentes, pois o cidadão se encontra em condições 
de desigualdade com o Estado. 

5 Depreende-se do texto que a governabilidade está atrelada 
à capacidade administrativa e financeira do Estado, na busca 
por satisfazer os interesses mercadológicos em detrimento 
dos interesses da coletividade. 

Espaço livre 
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No que concerne aos aspectos linguísticos do texto CB1A1, 
julgue os próximos itens. 

6 No primeiro período do primeiro parágrafo, o pronome 
“que” retoma a expressão “capacidade política de governar”. 

7 No segundo período do primeiro parágrafo, a forma verbal 
“Está” apresenta sujeito oculto, cujo referente 
é “legitimidade”, no período imediatamente anterior. 

8 A correção gramatical do texto seria preservada caso o termo 
“públicas” (primeiro período do último parágrafo) estivesse 
flexionado no singular, da seguinte forma: pública. 

9 É redundante o uso da expressão “a cidadania organizada”, 
no segundo parágrafo, uma vez que tal termo é abrangido 
pelo conceito de “cidadãos”. 

10 As formas verbais “Vinculada” (primeiro período do terceiro 
parágrafo) e “Representa” (segundo período do terceiro 
parágrafo) têm como sujeito o mesmo elemento textual: 
“dimensão” (primeiro período do terceiro parágrafo). 

11 A correção gramatical e a coerência do texto seriam 
preservadas caso a expressão “os quais” (último período do 
terceiro parágrafo) fosse substituída pela forma o que, em 
referência a “conjunto” (último período do terceiro 
parágrafo). 

12 No primeiro período do quarto parágrafo, a expressão 
“a qual” foi empregada para tornar menos ambígua 
a estrutura do período, haja vista que essa expressão retoma 
apenas “capacidade de liderança do Estado”, e não as três 
dimensões apresentadas. 

13 No quarto parágrafo do texto, o período “A governabilidade, 
então, significa que o governo deve tomar decisões 
amparadas em um processo que inclua a participação dos 
diversos setores da sociedade” poderia ser reescrito da 
seguinte forma, o que manteria a correção gramatical e os 
sentidos textuais: A governabilidade, assim, significa que o 

governo tomará decisões respaldadas em um processo 

que prescinda da participação dos diversos setores da 

sociedade. 
14 No primeiro período do último parágrafo, estariam 

prejudicadas a correção gramatical e a coerência textual caso 
a expressão “se devem efetivar” fosse reescrita como 
deve-se efetivarem. 

  Cinco grupos de trabalho, G1 a G5, reúnem-se 
periodicamente de acordo com o seguinte calendário: 

Calendário de reuniões 
3/3 18/3 29/3 
4/5 19/5 27/5 

  Os grupos podem utilizar as salas conforme a figura 
seguinte: 

 

  A distribuição dos cinco grupos em cinco salas obedece à 
regra a seguir. 

“Se o grupo Gi ocupa a sala Sj, então, o grupo Gi+1 ocupará a sala 
Sj+1”. 

  Além disso, há a regra de que, se o dia marcado para a 
reunião cair em uma segunda-feira, o grupo G1 ocupará a sala S2; 
se cair na terça-feira, o grupo G1 ocupará a sala S3; e assim 
sucessivamente. 

Com base nessa situação hipotética e considerando que o dia 3 de 
março irá cair em uma quinta-feira e o dia 4 de maio irá cair em 
uma quarta-feira bem como que as reuniões não acontecem aos 
fins de semana, julgue os itens subsequentes. 

15 O Grupo G2 

ocupará a sala S6 na reunião do dia 18 de março. 

16 O Grupo G4 

ocupará a sala S8 na reunião do dia 19 de maio. 
17 A probabilidade de se escolher, de forma aleatória, 

um determinado conjunto de cinco salas entre as nove salas 
possíveis é superior a 1/180. 

18 A sala S10 não será ocupada nenhuma vez durante 
as reuniões do mês de maio. 

Considerando os conectivos lógicos usuais, que as letras 
maiúsculas representam proposições lógicas e que o símbolo ~ 
representa a negação de uma proposição, julgue os itens 
subsecutivos. 

19 A sentença “O monte Roraima e o monte Caburaí são 
exemplos de formações geológicas decorrentes de 
movimentações de placas tectônicas ocorridas há centenas de 
milhões de anos” pode ser representada corretamente pela 
proposição lógica R → (P ˄ Q). 

20 A expressão (A ˅ B) → C é equivalente à expressão 
(~A ˄ ~B) ˅ C. 

No que se refere à exploração, conquista, ocupação e colonização 
de Roraima, julgue os itens a seguir. 

21 A ocupação do atual estado de Roraima remonta ao processo 
de colonização da Amazônia pelos portugueses no 
século XVIII, os quais dominaram territórios para a Coroa 
Portuguesa por meio do rio Amazonas e dos seus afluentes, 
rios Negro e Branco. 

22 Do período colonial até o início do século XX, ocorreram 
disputas entre Brasil e Espanha pela definição das fronteiras 
do território de Roraima nos seus limites com as ex-colônias 
espanholas da Venezuela, Guiana e Suriname. 

23 O Forte Príncipe da Beira, localizado na confluência dos rios 
Negro e Branco, foi a fortaleza militar portuguesa que 
garantiu a posse do território de Roraima para a Coroa 
Portuguesa e, posteriormente, para o Brasil Império. 

  De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) 
de Roraima atingiu o valor de R$ 16 bilhões em 2020 e variação 
em volume de 0,1% em relação a 2019. Depois de Mato Grosso 
do Sul — com 0,2% —, o estado teve a segunda maior variação 
em volume entre as 27 unidades da federação. O PIB caiu em 
24 das 27 unidades da federação em 2020, o ano inicial da 
pandemia de covid-19. Mato Grosso foi o único a mostrar 
estabilidade 0% no índice. 

 Internet: <portal.rr.gov.br> (com adaptações). 

Considerando as ideias do fragmento de texto precedente, julgue 
os itens relativos a setores produtivos de Roraima. 
24 A administração pública é a principal atividade econômica 

em estados pequenos do Brasil, como Roraima, e, apesar da 
sua queda no que se refere à participação no PIB do estado 
em questão, ela continua atuando como expressiva geradora 
de empregos. 

25 O agronegócio é um dos setores importantes da atividade 
produtiva em Roraima, com destaque para a produção de 
grãos e a pecuária. 

26 O setor de comércio e de serviços em Roraima seguiu a 
tendência da maioria dos estados brasileiros, ou seja, o PIB 
do setor apresentou queda expressiva no período 2010–2020. 
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Com base nas disposições constitucionais a respeito da 

responsabilidade do presidente da República, julgue os itens 

a seguir. 

27 É crime de responsabilidade ato do presidente da República 

que atente contra o cumprimento de decisão judicial. 

28 Nos casos de crimes de responsabilidade, admitida a 

acusação contra o presidente da República, por dois terços da 

Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento 

perante o Supremo Tribunal Federal. 

29 A Constituição Federal de 1988 estabelece as normas de 

processo e de julgamento dos crimes de responsabilidade 

imputáveis ao presidente da República. 

Julgue os itens seguintes a respeito da organização 

político-administrativa do Estado. 

30 Cabe aos estados explorar diretamente, ou mediante 

concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma 

da lei. 

31 Compete concorrentemente à União, aos estados e ao 

Distrito Federal legislar sobre trânsito e transporte. 

32 Compete privativamente à União legislar sobre a 

organização do sistema nacional de emprego e as condições 

para o exercício de profissões. 

33 Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar 

sobre questões específicas relacionadas a registros públicos. 

Com base nas disposições constitucionais a respeito da 

administração pública e dos servidores públicos, julgue os itens 

que se seguem. 

34 Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor 

público para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de 

serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive 

para a promoção por merecimento. 

35 A União, os estados e o Distrito Federal manterão escolas de 

governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 

públicos, sendo a participação nesses cursos um dos 

requisitos para a promoção na carreira. 

36 A Constituição Federal de 1988 veda a possibilidade de que 

os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário sejam superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

37 A proibição de acumular, de forma remunerada, cargos, 

funções ou empregos públicos abrange empresas públicas e 

sociedades de economia mista, mas não suas subsidiárias. 

38 As vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança 

devem ser incorporadas à remuneração do cargo efetivo. 

À luz da jurisprudência do STF, julgue os itens a seguir. 

39 A exigência constitucional, quanto à necessidade de prévia 
licitação para a prestação de serviços públicos, não é regra 
absoluta e inflexível, pois o legislador ordinário tem ampla 
liberdade para estabelecer o regramento aplicável ao dever 
de licitar. 

40 Configura-se nepotismo a nomeação de parente colateral de 
terceiro grau da autoridade nomeante para o exercício de 
cargo de direção. 

41 A administração pode revogar seus próprios atos quando 
observar que eles possuem vícios que os tornem ilegais. 

42 É constitucional a fixação de critério de desempate em 
concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem 
ao serviço público de um determinado ente federativo. 

43 A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) impõe que 
o servidor admitido sem concurso público antes da 
promulgação da Constituição Federal de 1988 esteja em 
exercício no cargo, ainda que em ente público diverso, há, no 
mínimo, três anos. 

44 Admite-se a delegação de poder de polícia administrativa, 
instituída por lei, a pessoas jurídicas de direito privado que 
integrem a administração pública indireta, cujo capital social 
seja majoritariamente público, e prestem exclusivamente 
serviço público de atuação própria do Estado e em regime 
não concorrencial. 

Julgue o próximo item de acordo com a Lei n.º 13.019/2014 e 
suas alterações. 

45 Todas as reuniões, deliberações e votações que vierem a 
ocorrer nas organizações da sociedade civil poderão ser 
virtuais. 

Julgue o item seguinte de acordo com a Lei estadual 
n.º 498/2005. 

46 Desde que não se trate de competência privativa e que uma 
lei ou a Constituição Estadual autorizem, os secretários de 
Estado poderão delegar suas competências a agentes que 
estejam sob sua jurisdição. 

Conforme a Lei estadual n.º 499/2005 e a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir. 

47 Compete às assessorias das secretarias de Estado opinar 
sobre dúvidas que venham a surgir quanto à execução de 
contratos administrativos. 

Acerca da Lei estadual n.º 1.626/2022, julgue o próximo item. 

48 Apenas será devido adicional de qualificação ao Analista de 
Planejamento e Orçamento, quanto a curso de graduação que 
constituir requisito para ingresso no cargo de provimento 
efetivo, quando se tratar da segunda graduação. 

Com relação à Lei Complementar estadual n.º 53/2001, julgue os 
itens que se seguem. 

49 A duração máxima da jornada de trabalho do servidor é de 
quarenta e quatro horas semanais. 

50 Na hipótese de reversão, o servidor voltará a desempenhar a 
atividade no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua 
transformação. 



 

 78100101238642 CEBRASPE – SEPLAN/RR – Edital: 2022
 

 

     

 

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

Julgue os seguintes itens sobre os bens públicos e a sua 
classificação. 

51 Mesmo que seja usado de forma contínua e 
incontestadamente por alguém de boa-fé, o bem público não 
se sujeita a usucapião. 

52 Enquanto conservarem a sua qualificação, os bens públicos 
de uso comum do povo são inalienáveis. 

No que diz respeito aos registros contábeis relativos aplicados 
à dívida pública fundada, julgue os itens subsequentes. 

53 A dívida fundada deve ser escriturada de modo a verificar, 
a qualquer momento, os serviços de amortização e juros. 

54 A dívida fundada compreende os compromissos de 
exigibilidade inferiores a doze meses, a exemplo dos débitos 
em tesouraria. 

Relativamente aos procedimentos contábeis aplicados a restos 
a pagar e despesas de exercícios anteriores no setor público, 
julgue os itens que se seguem. 

55 Cabe à autoridade competente o reconhecimento da 
obrigação de pagamento dos restos a pagar. 

56 Caso ainda esteja vigente o direito do credor, a despesa cuja 
inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada pode ser 
paga à conta de despesas de exercícios anteriores. 

57 Desde que liquidadas, as despesas não processadas inscritas 
em restos a pagar poderão ser pagas em exercícios seguintes. 

Julgue os itens a seguir referentes à estrutura das demonstrações 
contábeis (DCASP) e a demonstrativos aplicados ao setor 
público. 

58 No quadro principal do balanço orçamentário, as receitas 
deverão ser informadas pelos seus valores líquidos 
das respectivas deduções. 

59 No balanço financeiro, as receitas e despesas orçamentárias 
deverão ser segregadas quanto aos atributos da informação 
contábil em financeiro (F) e permanente (P). 

60 Um dos objetivos do relatório resumido da execução 
orçamentária (RREO) é dar publicidade a limites de despesas 
com pessoal estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. 

61 O relatório de gestão fiscal é uma publicação bimestral 
que apresenta as informações fiscais consolidadas de cada 
ente federado brasileiro. 

Com relação ao relacionamento entre o regime orçamentário e 
o regime contábil no setor público, julgue os próximos itens. 

62 Da perspectiva do regime contábil, o registro de uma 
variação patrimonial aumentativa não depende de prévia 
execução orçamentária. 

63 É efetiva a receita orçamentária que constitui obrigação 
correspondente, como é o caso das operações de crédito. 

64 Para sustentar o dispositivo legal do regime da receita 
orçamentária, pertence ao exercício financeiro as despesas 
nele legalmente liquidadas. 

Acerca do Sistema Tributário Nacional, julgue os itens que se 
seguem. 

65 Constitui princípio geral do direito tributário o ideal de que 
todos os tributos devem ter caráter pessoal e ser graduados 
conforme a capacidade econômica do contribuinte. 

66 Entre os impostos de competência federal inclui-se o 
imposto incidente sobre produtos industrializados, o qual é 
seletivo, em função da essencialidade dos produtos, e não 
cumulativo. 

67 Para que uma câmara de vereadores defina a alíquota do 
imposto sobre serviços de qualquer natureza incidente sobre 
determinado serviço, ela deverá respeitar as alíquotas 
máximas e mínimas que estejam estabelecidas em lei 
complementar. 

68 Se um imóvel for doado pelo proprietário a um filho, tal 
negócio será objeto do imposto sobre a transmissão de bens 
imóveis, o qual, por sua vez, é de competência municipal. 

Relativamente às limitações ao poder de tributar e às imunidades 
tributárias, julgue os itens seguintes, de acordo com a 
Constituição Federal de 1988. 

69 O dever de instituir imposto uniforme em todo o Brasil 
alcança não só a União, mas também os municípios, que são 
proibidos de estabelecer diferença tributária entre serviços, 
de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou 
destino. 

70 É imune ao imposto de renda empresa que se dedique 
exclusivamente à publicação de livros. 

71 Desde que sejam obedecidos os limites e as condições legais, 
o Poder Executivo federal poderá, por decreto, alterar as 
alíquotas do IPI. 

No que se refere a espécies e classificações de tributos, julgue os 
itens subsequentes. 

72 Constitui elemento essencial do conceito de tributo o fato de 
este ser uma obrigação pecuniária compulsória. 

73 Ainda que auferidos por particulares, os emolumentos pagos 
aos cartórios extrajudiciais constituem tributo da espécie 
taxa, conforme decisão do STF. 

No que se diz respeito à competência e à capacidade tributária e 
ao exercício da competência tributária, julgue os itens a seguir. 

74 A competência para instituir impostos é indelegável, o que 
proíbe o ente competente de delegar, por exemplo, as 
funções de arrecadar e fiscalizar determinado imposto. 

75 Caso um estado da federação não exerça sua competência 
para criar determinado tributo, é facultado aos municípios 
daquele estado criar o respectivo tributo, que vigorará até 
que o estado o crie. 

No que tange às obrigações tributárias e à repartição das receitas 
tributárias, julgue os itens subsecutivos. 

76 Entende-se por obrigação tributária principal o dever de 
pagar o tributo original, ao passo que o dever de pagar juros 
e correção é obrigação tributária acessória. 

77 Entre os impostos cuja receita é repartida entre diferentes 
entes da federação incluem-se o IPVA e o ICMS. 

78 Um exemplo de obrigação tributária principal é o dever de 
pagar uma multa de trânsito. 
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  Uma cidade no interior de Sergipe lançou um programa 
que maximizou a economia da região, com investimentos em 
apicultura, caprinocultura, produção de cosméticos e turismo. A 
prefeitura passou a comercializar produtos derivados do mel 
produzido na região, o que aumentou os resultados e os lucros 
dos produtores. Além disso, eles deram um aporte com 
maquinários para os produtores investirem na produção de 
cosméticos. Já na caprinocultura a prefeitura passou a emprestar, 
por um período de 2 anos, 11 matrizes e um reprodutor para as 
famílias começarem as próprias criações. Depois desse tempo, as 
famílias tinham de pagar uma taxa pelo empréstimo e devolver os 
animais para a prefeitura, para que outras pessoas também 
fossem beneficiadas. O negócio deu tão certo que, na cidade, foi 
criada a Festa do Bode, que atrai muitos turistas para a região. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o seguinte 
item. 

79 Esse case da prefeitura do interior de Sergipe é um exemplo 
de empreendedorismo governamental/parceria entre governo 
e sociedade. 

Julgue os itens a seguir, em relação aos conceitos de governo 
eletrônico. 

80 A transparência na administração pública restringe-se à 
disponibilização de informações verídicas e tempestivas, 
independentemente do número de cidadãos que a 
informação, em decorrência da sua complexidade, possa 
alcançar. 

81 O conceito de governo eletrônico, que surge a partir de 
aspectos oriundos da evolução da TIC, especialmente a 
Internet, refere-se a novas formas de relacionamento da 
administração pública com a sociedade e vice-versa, por 
exemplo, a prestação de serviços sem a necessidade da 
presença física. 

Julgue o próximo item, acerca do conceito de accountability. 

82 Elevados graus de liberdade de imprensa é um fator que 
favorece a incidência de corrupção e, portanto, not 

accountable. 

Acerca da gestão por resultados na administração pública, julgue 
o seguinte item. 

83 A gestão por resultados na administração pública baseia-se 
na tomada de decisão centralizada e na cobrança de 
responsabilidade dos gestores, mas não na cobrança de 
responsabilidade dos agentes. 

No que se refere à formulação e à avaliação de programas, julgue 
os itens subsequentes. 

84 A classificação de uma avaliação de política pública em 
função do seu período de execução divide-se exclusivamente 
em avaliação inicial (ex ante) e avaliação de resultados 
(ex post). 

85 Na formulação de programas sociais, é indiferente a 
identificação de forças políticas, de representantes de classe 
ou de movimentos sociais que atuem a favor ou contra a 
intenção governamental de implementar determinadas 
políticas públicas. 

86 A formulação e o desenvolvimento de políticas públicas 
seguem o denominado ciclo de políticas públicas, no qual 
uma tarefa típica da etapa de construção de agendas consiste 
em designar atores responsáveis pela execução de tarefas 
intermediárias para a implementação de um programa 
público. 

A análise custo-benefício (ACB) é usada frequentemente por 
governos e outras organizações, como empresas do setor privado, 
para avaliar a conveniência de uma política determinada. Com 
referência a esse assunto, julgue os itens a seguir. 

87 A ACB permite averiguar se os projetos são ou não 
rentáveis, comparando-se os fluxos atualizados de benefícios 
e os custos previstos em sua implementação. 

88 O programa Primeiro Emprego constitui exemplo de política 
pública no estado brasileiro contemporâneo. 

89 Os planos operacionais representam a materialização das 
decisões estratégicas e táticas. 

90 Considere que uma guerra tenha se encerrado e, como 
consequência, o preço do barril do petróleo tenha sido 
reduzido, rapidamente, em 50% no Brasil, com a 
consequente queda nos preços do gás, gasolina e diesel. 
Considere, ainda, que, nesse contexto, duas políticas 
públicas relativas à ajuda com gás e diesel, que tinham 
entrado em vigência no país em decorrência da referida 
guerra, tenham deixado de ser necessárias, pois o problema 
relativo à carestia dos combustíveis acabou perdendo a 
importância e saiu da agenda. Nesse caso, a fase do processo 
de políticas públicas a que se refere essa situação é definida 
como insulamento burocrático. 

91 Se um município implementar uma legislação que institua o 
rodízio de veículos automotores nas vias públicas municipais 
nos horários de maior circulação, essa política pública será 
caracterizada como do tipo estabilizadora. 

No que se refere aos conceitos de planejamento e avaliação nas 
políticas públicas, julgue o próximo item. 

92 Caso um técnico da Prefeitura Municipal de Boa Vista, 
durante o processo de avaliação dos serviços públicos de 
limpeza, proponha como um dos indicadores para a 
avaliação de programas e projetos o volume de lixo retirados 
das ruas, esse indicador será caracterizado como um 
indicador de insumo. 

Relativamente ao orçamento público, julgue os itens que se seguem. 

93 Os requisitos para que emenda a projeto de lei orçamentária 
possa ser aprovada incluem o fato de a referida emenda ser 
compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 

94 A técnica orçamentária conhecida como base zero exige uma 
reavaliação periódica das despesas associadas a cada ação 
ou programa. 

95 Conforme o princípio do orçamento bruto, a LOA deverá 
conter todas as receitas e todas as despesas de poderes, 
órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público. 

Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue os itens 
seguintes. 

96 Programas que não geram um bem ou serviço no processo 
produtivo de cada exercício devem, obrigatoriamente, ser 
incluídos no plano plurianual. 

97 A multiplicidade de critérios de classificação orçamentária 
visa atender à pluralidade de aspectos do orçamento público. 

98 A avaliação de ativos contingentes é parte integrante do 
Anexo de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias. 

99 A compatibilidade entre a programação orçamentária e os 
objetivos e as metas apresentados no Anexo de Metas Fiscais 
deve ser demonstrada em anexo da lei orçamentária anual. 
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Quanto à receita pública, julgue os itens subsequentes. 

100 Em sentido amplo, qualquer entrada de recurso nos cofres 
públicos é uma receita pública, ainda que exijam uma 
restituição futura. 

101 O estágio de arrecadação, na perspectiva orçamentária, 
define a que exercício pertence determinada receita. 

102 Os créditos exigíveis pelo transcurso do prazo para o 
pagamento e não honrados serão reconhecidos, na 
perspectiva orçamentária, como receitas do exercício. 

103 Há vários critérios para segregar as fontes de receitas 
públicas em correntes ou de capital, destacando-se o caráter 
híbrido da classificação. 

Acerca da despesa pública, julgue os itens seguintes. 

104 Serviço ou material contratado que se encontre, ao final de 
determinado exercício, em processo de liquidação não pode 
ser inscrito em restos a pagar. 

105 Despesa orçamentária pública é aquela que, tendo sido 
prevista na lei orçamentária, refere-se a gastos de entes 
públicos voltados para o funcionamento e para a manutenção 
dos serviços públicos prestados à sociedade. 

106 A liquidação da despesa pública consiste na satisfação do 
direito do credor. 

Considerando o modelo IS/LM, especificamente em relação à 
demanda por moeda, julgue os itens a seguir. 

107 Um aumento do PIB real reduz a demanda por moeda na 
forma do M1. 

108 Se os preços gerais dobrarem instantaneamente para manter 
o saldo real constante, a demanda por moeda também 
dobrará. 

109 O valor da base monetária é igual ao agregado M1. 

Considerando o modelo macroeconômico IS/LM tradicional, 
julgue os itens seguintes. 

110 A inclinação da curva IS será reduzida se houver uma 
redução da propensão marginal a consumir. 

111 Na situação de armadilha da liquidez, a preferência pela 
liquidez pode se tornar praticamente absoluta. 

112 Na situação de armadilha da liquidez, o Banco Central, na 
condição de autoridade monetária e reguladora do sistema 
financeiro nacional, perde totalmente a sua função 
de estímulo à economia. 

113 A variação positiva do salário mínimo acarreta elevação 
da taxa real de juros. 

114 Quando o Banco Central operacionaliza a política monetária 
por controle de juros, a expansão fiscal não gera efeito 
crowding out (efeito deslocamento) sobre o produto. 

115 Os pontos à direita da curva IS, fora do equilíbrio, 
representam situações de excesso de oferta. 

Em relação aos agregados macroeconômicos e ao sistema de 
balanço de pagamentos, julgue os próximos itens. 

116 O aumento da poupança externa é atribuído a uma agressiva 
política comercial de estímulo às exportações e à 
substituição de importações. 

117 Segundo a condição de Marshall-Lerner e considerando-se 
os efeitos da curva J, uma depreciação da taxa de câmbio 
gera, em curto prazo, aumento das exportações líquidas. 

Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos básicos de 
contabilidade fiscal e sustentabilidade do endividamento público. 

118 A dívida bruta do governo geral não considera, em seu 
cálculo, as operações compromissadas realizadas pelo 
Banco Central. 

119 O resultado fiscal denominado acima da linha mensura a 
variação da dívida líquida total, interna ou externa. 

120 O lucro dos bancos públicos federais entra no resultado 
fiscal do setor público. 

Espaço livre 


