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CONHECIMENTOS BÁSICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE
AO ENUNCIADO.

LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 08.

Há futuro depois de Jobs?
Todo lançamento de produtos da Apple é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa,
Steve Jobs. Os eventos seguem um roteiro que começa semanas antes do grande dia, com
especulações da blogosfera sobre as novidades que serão apresentadas, e terminam muito tempo
depois de encerradas as atividades oficiais, com exames obsessivamente detalhados de cada um dos
novos produtos ou softwares anunciados. O último desses eventos, porém, foi um pouco diferente. Os
comentários sobre a conferência anual de desenvolvedores não ficaram restritos ao iPhone 3G, a
aguardada segunda encarnação do produto. A aparência de Jobs, que estava muito mais magro que o
habitual, tornou-se assunto tão importante quanto as funções do novo iPhone. A mídia, pressionando,
recebeu informações, tantas e tão poucas. Logo apareceram rumores sobre a possibilidade de ele estar
doente (...) uma reportagem do jornal New York Post descrevia investidores “atordoados” com a
magreza de Jobs. A empresa não deu explicações e, no dia seguinte, as ações da Apple chegaram a
cair 12%. (...) A perspectiva de más notícias e a estranheza do episódio, naturalmente, não ajudaram
em nada. A identificação das companhias com seus fundadores é natural. Mas em nenhuma outra
empresa admirada e estudada como a Apple essa ligação é tão intensa. Steve Jobs é a Apple, e a
Apple é Steve Jobs. Mesmo demonstrando esse estado de espírito, ao insistir em manter segredo sobre
o real estado de seu principal personagem, a pergunta é inevitável: há futuro para a Apple sem Steve
Jobs?(...). “Na Apple, só se vê Steve Jobs.” Esse é um nó complicadíssimo de desatar. Faz bem para a
imagem da empresa a idéia de que Jobs, um dos pioneiros da revolução dos computadores pessoais, é
o grande responsável por produtos icônicos, como o iPod e o iPhone. É incalculável o valor de tê-lo
duas vezes por ano no palco de um teatro apresentando as novidades. Mas isso é mais marketing do
que realidade.
(Denise Dweck. Revista EXAME, 13 de agosto de 2008.Tecnologia. P. 108)

01. A empresa Apple é considerada um dos negócios mais admirados do planeta. De acordo com os sentidos do
texto, um dos fatores que contribuem para essa avaliação e para relação da empresa com o seu público
usuário está sintetizado na seguinte assertiva:
A) “Todo lançamento de produtos da Apple é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa,
Steve Jobs.”
B) “Os eventos seguem um roteiro que começa semanas antes do grande dia, com especulações da
blogosfera sobre as novidades (..) e terminam muito tempo depois de encerradas as atividades oficiais...”
C) “Steve Jobs é a Apple, e a Apple é Steve Jobs.”
D) “... Jobs, um dos pioneiros da revolução dos computadores pessoais, é o grande responsável por
produtos icônicos, como o iPod e o iPhone.”
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02. A leitura global do texto sinaliza que Steve Jobs, desde a fundação da Apple, manteve um comportamento
que contribuiu para construir sua imagem pública, entretanto agora ameaçada – e isso pode ter
conseqüências diretas em um dos negócios mais admirados do planeta. Trata-se da:
A) atitude resguardada. Mas, de agora em diante, o silêncio ganha um novo significado: “A empresa não
deu explicações e, no dia seguinte, as ações da Apple chegaram a cair 12%.”
B) aparência do empresário. Sua magreza evidente “... tornou-se assunto tão importante quanto as funções
do novo iPhone”.
C) centralização. “Na Apple, só se vê Steve Jobs. Esse é um nó complicadíssimo de desatar.”
D) especulação. “Os comentários sobre a conferência anual de desenvolvedores não ficaram restritos ao
iPhone 3G, a aguardada segunda encarnação do produto.”
03. No seguinte trecho e de acordo com os sentidos globais do texto: “Mesmo demonstrando esse estado de
espírito, ao insistir em manter segredo sobre o real estado de seu principal personagem ...”, o “estado de
espírito” da Apple, referido pela autora, é um sentimento de:
A) evidente fragilidade.
B) suposta tranqüilidade.
C) imensa inquietação.
D) tensa expectativa.
04. No uso intencional de “tantas e tão poucas”, para conseguir o efeito semântico desejado no que se refere à
liberação de informações para imprensa e para o público ávido de notícias, a autora faz uso de:
A)
B)
C)
D)

antítese, ao trabalhar com os valores contrários de pronomes indefinidos.
hipérbole, ao utilizar um advérbio de intensidade modificando o adjetivo.
ironia, ao adotar substantivos antônimos.
metáfora, ao empregar adjetivos no grau superlativo.

05. As relações semânticas entre o primeiro e o segundo período do texto permitem dizer que em “É incalculável
o valor de tê-lo duas vezes por ano no palco de um teatro apresentando as novidades. Mas isso é mais
marketing do que realidade.” o termo grifado tem a função coesiva de estabelecer, entre os períodos, sentido
de:
A) conseqüência.
B) explicação.
C) finalidade.
D) oposição.
06. Sem perder de vista a relação das seguintes passagens com o texto lido, assinale a única em que ocorre
uma oração sem sujeito:
A) “Logo apareceram rumores sobre a possibilidade de ele estar doente.”
B) “... a pergunta é inevitável: há futuro para a Apple sem Steve Jobs?”
C) “Esse é um nó complicadíssimo de desatar.”
D) “Faz bem para a imagem da empresa ...”
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07. As palavras em destaque na seguinte passagem: “A perspectiva de más notícias e a estranheza do
episódio ...”, poderiam ser substituídas, sem causar incoerência, por:
1234-

A esperança – a singularidade
A expectativa – o incomum
A probabilidade – o bizarro
A finalidade – a banalidade

O correto está em:
A) 4, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 1, 2 e 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
08. Considerando os sentidos textuais, avalie as informações contidas nos itens a seguir:
1- “... é um show comandado pelo presidente e fundador da empresa, Steve Jobs.” – a vírgula tem a função
de separar um aposto explicativo.
2- “... com exames obsessivamente detalhados ....” – o sufixo e a carga semântica que a palavra grifada
contém dão caráter superlativo à palavra a qual se refere.
3- “Mesmo demonstrando esse estado de espírito ...” – ocorre uma idéia de concessão.
4- “..., ao insistir em manter segredo sobre o real estado de seu principal personagem ...” – a oração
reduzida em destaque estabelece uma relação de tempo com o restante da frase.
O correto está em:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 1, 2 e 3, apenas.
C) 3 e 4, apenas.
D) 4, apenas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
09. Sobre a execução de uma instrução de programa pela Unidade Central de Processamento, é correto afirmar:
A) A Unidade de Controle busca a instrução a ser executada no registrador ADR (Address Memory
Register) e a coloca na memória do computador, com o objetivo de identificar o tipo da instrução.
B) A Unidade Aritmética e Lógica transfere os dados do registrador ADR para a memória do computador e
executa as operações aritméticas necessárias.
C) Antes de uma instrução poder ser executada, instruções e dados do programa devem ser colocados na
memória RAM (Random Access Memory) do computador por meio de um dispositivo de entrada ou de
um dispositivo de armazenamento secundário.
D) Após a leitura da instrução, a unidade lógica decodifica a instrução, define sua localização na memória, e
armazena os dados na memória do computador.
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10. O sistema operacional Linux utiliza um sistema de arquivo baseado em volumes em que cada dispositivo de
armazenamento precisa ser configurado de acordo com as suas características. Qual alternativa apresenta o
comando mais apropriado para ter acesso a um pendrive no Linux?
A)
B)
C)
D)

create vol
install vol
mkdir
mount

11. No Windows XP, é possível o uso de alguns atalhos utilizando-se o teclado “Microsoft Natural Keyboard” ou
qualquer outro teclado compatível que inclua a tecla de logotipo do Windows (
). Relacione as colunas
de acordo com a seqüência de pressionamento das teclas e a ação que o Windows XP irá executar.
Seqüência de Pressionamento
12+ BREAK
3+D

Ação do Windows
A) Procurar um arquivo ou pasta
B) Mostrar a área de trabalho
C) Minimizar todas as janelas
D) Exibir ou ocultar o menu Iniciar
E) Abrir Meu computador
F) Exibir a caixa de diálogo Propriedades do sistema

O correto está apenas em:
A) 1-B;
B) 1-E;
C) 1-C;
D) 1-D;

2-F;
2-C;
2-E;
2-F;

3-A.
3-F.
3-F.
3-B.

12. Considere as afirmativas abaixo referentes ao pacote Open Office:
1- É possível aplicar o formato “negrito” em um texto selecionado, por meio das teclas de atalho de teclado
“ctrl + b”.
2- A extensão padrão de um arquivo texto é “.oft”, de “Open oFfice Text”, mas é possível salvar o arquivo
texto com extensão “.doc”.
3- O formato sobrescrito, por exemplo, m2 – representação de “metro quadrado”, pode ser configurado a
partir do item “Caractere...” no menu “Formatar”.
4- A soma dos valores de uma coluna de uma tabela pode ser feita, por exemplo, com a fórmula
=sun(Col{D}:Row{2:4}), para uma tabela que tem, pelo menos, 5 linhas e 4 colunas.
O correto está em:
A) 1 e 3, apenas.
B) 2, apenas.
C) 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
13. A doutrina e a Constituição Federal definem que a Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve obedecer a certos ”Princípios”.
Alguns desses “Princípios” são, como tal, expressamente mencionados no texto constitucional (Art. 37),
outros estão implícitos em dispositivos constitucionais, e alguns são doutrinários. Preencha as lacunas da
coluna 2 em relação às assertivas da coluna 1 e, posteriormente, assinale a alternativa que contém a
associação correta, no sentido de cima para baixo, de modo a identificar os “Princípios da Administração
Pública” adiante enumerados:
Coluna 1
1 – Constante do caput do Art. 37 da
Constituição Federal.
2 – Constante de outros dispositivos
constitucionais.
3 – Doutrinário.

Coluna 2
(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Legalidade.
Supremacia do Interesse Público.
Eficiência.
Responsabilidade do Estado por atos
administrativos.
Publicidade.
Finalidade.
Moralidade.
Controle Judicial dos Atos Administrativos
Impessoalidade.
Devido Processo Legal e Ampla Defesa.
Segurança Jurídica.

O correto está apenas em:
A) 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2.
B) 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2.
C) 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3.
D) 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3.
14. A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece percentuais
que limitam as despesas com pessoal da União, dos Estados e dos Municípios. A correlação entre o Ente
Público e o respectivo percentual está correta em qual alternativa?
A) União 70% - Estados 60% - Municípios 50%
B) União 50% - Estados 60% - Municípios 60%
C) União 70% - Estados 40% - Municípios 30%.
D) União 60% - Estados 50% - Municípios 40%.
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15. Considere o que dispõe a Lei nº 8.666/93 – Lei das Licitações, e numere as definições constantes na
segunda coluna, correlacionando-as com as Modalidades de Licitação constantes na primeira coluna.
1ª COLUNA
MODALIDADES

1 – Concorrência

2 – Tomada de Preços

3 – Convite

4 – Concurso

5 – Leilão

2ª COLUNA
DEFINIÇÕES

( ) modalidade realizada entre interessados do ramo do objeto da licitação,
escolhidos pela Administração em número mínimo de três (3).
( ) modalidade realizada entre quaisquer interessados, para venda pela
Administração – a quem ofertar o maior valor igual ou superior ao da
avaliação – de bens móveis inservíveis, produtos legalmente
apreendidos ou bens imóveis adquiridos por procedimentos judiciais ou
dação em pagamento.
( ) modalidade realizada entre quaisquer interessados que comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objetivo.
( ) modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados na
Administração ou que atendam a todas as condições exigidas para o
cadastramento até três (3) dias antes da data do recebimento das
propostas, atendida a necessária qualificação.
( ) modalidade realizada entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios
ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de
edital.

A seqüência que contempla a associação correta, de cima para baixo, está contida em:
A) 3, 5, 1, 2, 4.
B) 5, 1, 4, 2, 3.
C) 2, 3, 5, 4, 1.
D) 1, 5, 3, 4, 2.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE
AO ENUNCIADO.

16. Um Mercado Competitivo de um determinado produto com as seguintes equações de demanda e oferta:
Qd – 200 +2p=0 e Qs – 100 – 2p=0
O preço e a quantidade de equilíbrio de mercado correspondem corretamente à alternativa:
A)
B)
C)
D)

P=25 e Q=150
P=50 e Q=100
P=40 e Q=120
P=30 e Q=130

17. Com base na Teoria do Consumidor é correto afirmar que a Curva de Indiferença corresponde à combinação
de (dos):
A) fatores de produção capital e trabalho.
B) preço e quantidade.
C) dois bens que dão ao consumidor o mesmo nível de satisfação.
D) fatores de produção capital e recursos naturais.
18. Com base na Teoria da firma é correto afirmar que a Concorrência Perfeita tem a seguinte característica:
A) Número pequeno de grandes empresas.
B) Dificuldade para entrada de novas empresas.
C) Número muito grande de pequenas empresas.
D) Os produtos produzidos são diferenciados.
19. Uma empresa que apresente a seguinte equação de Custo Total: CT= Q3 – 5Q2 + 15Q + 150, qual a
produção, para que o Custo Variável Médio seja mínimo:
A)
B)
C)
D)

Q=3,5
Q=3,75
Q=5,0
Q=2,5

20. Considerando a função demanda P= 400 – 2Q, pede-se para calcular a Elasticidade-Preço da Procura para
preço=100. O cálculo correto está em:
A) Ep= -1
B) Ep= -0,5
C) Ep= 2
D) Ep= -0,33
21. Considerando um determinado produto que tenha a Elasticidade-Renda da Procura igual 0,6, qual será o
incremento na quantidade, se ocorrer um aumento de 10% na renda, e que tipo de bem é?
A) 0,6% e o bem é normal.
B) 5% e o bem é superior.
C) 6% e o bem é normal.
D) 0,4% e o bem é inferior.
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22. O Sistema Financeiro Nacional possui dois subsistemas: o normativo e o de intermediação financeira. Sobre
o Banco Central do Brasil identifique as afirmativas abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso):
(
(
(
(

) É o executor da Política Monetária.
) Constitui-se no Banco emissor de moeda.
) É a autoridade máxima do Sistema Financeiro Nacional.
) Órgão normativo por excelência, responsável pela normatização da bolsa de valores e do mercado de
ações.

A seqüência correta de cima para baixo está em:
A)
B)
C)
D)

V, V, V, V
V, F, V, F
V, V, F, F
F, V, F, V

23. A inflação é definida como um aumento persistente e generalizado no índice de preços, caracterizando os
movimentos inflacionários como aumentos contínuos de preço. Com base nas afirmativas abaixo, marque a
alternativa correta:
1- A probabilidade de ocorrer inflação de demanda aumenta quando a economia está produzindo próximo
do pleno emprego dos recursos produtivos.
2- A inflação de custos pode ser associada a uma inflação tipicamente de oferta, posto que o nível de
demanda permanece o mesmo, mas os custos dos fatores produtivos aumentam.
3- Considera-se inflação inercial o processo automático de realimentação de preços. A inflação corrente
decorre da inflação passada, perpetuando uma inércia ou memória inflacionária.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

1, 2 e 3.
1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.

24. Entende-se por moeda o instrumento ou objeto aceito pela coletividade para intermediar as transações
econômicas, para pagamentos de bens e serviços. Atualmente, essa aceitação é garantida por lei, possuindo
“curso forçado”. Dentre as funções da moeda, identifique nas alternativas abaixo a função que possibilita que
sejam expressos em unidades monetárias os valores de todos os bens e serviços produzidos pelo sistema
econômico, constituindo-se num padrão de medida:
A)
B)
C)
D)

Reserva de Valor.
Meio de Pagamento de máxima liquidez.
Denominador comum monetário.
Instrumento de meio de troca.
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25. Além dos instrumentos clássicos de Política Monetária, o Banco Central pode afetar o fluxo de moeda pela
regulamentação da moeda e do crédito. Assim, relacione as assertivas abaixo com o tipo de Política
Monetária que representa:
1- Política Monetária Expansionista.

( ) O Governo efetua a compra de títulos públicos no mercado.

2- Política Monetária Contracionista. ( ) Redução no percentual do Depósito Compulsório.
( ) Elevação na taxa cobrada nas Operações de Redesconto.
( ) Aumento na taxa de juros reais da economia.
De cima para baixo, a associação correta está em:
A)
B)
C)
D)

1, 2, 1, 2.
1, 1, 2, 2.
2, 1, 2, 2.
2, 1, 1, 1.

26. O Modelo IS-LM é utilizado para analisar os efeitos de diversas medidas de Política Econômica sobre os
níveis de equilíbrio da renda e da taxa de juros. Identifique nas alternativas abaixo a situação que representa
o efeito de um aumento nos gastos do governo:

Taxa de
Juros
LM

IS

Renda

A)
B)
C)
D)

Deslocamento da Curva IS para direita.
Deslocamento da Curva IS para esquerda.
Deslocamento da Curva LM para direita.
Deslocamento da Curva LM para esquerda.
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27. Considere os seguintes dados de Conta Nacional (valores em bilhões de dólares) e identifique abaixo a
alternativa que contém, respectivamente: o Produto Nacional Bruto, o Produto Nacional Líquido e a Renda
Nacional:
Consumo
Gastos Governamentais de Bens e Serviços
Investimentos
Exportações
Importações
Depreciação
Impostos Indiretos
A)
B)
C)
D)

750
500
75
20
10
250
100

1.085; 1.335 e 985.
985; 1.335 e 1.085.
1.335; 985 e 1.085.
1.335; 1.085 e 985.

28. Em linhas gerais, pode-se dizer que o investimento agregado é determinado por dois fatores básicos: a taxa
de rentabilidade esperada e a taxa de juros de mercado. Neste sentido o correto está em:
A) se a taxa de retorno do empreendimento superar a taxa de juros de mercado, haverá investimentos na
compra de bens de capital.
B) a demanda de investimentos não pode ser afetada pela disponibilidade de fundos de longo prazo.
C) se a taxa de retorno do mercado produtivo for maior que a taxa de juros, há preferência em direcionar os
recursos em aplicações financeiras ou especulativas.
D) a rentabilidade esperada dos projetos interfere na ampliação da capacidade produtiva,
independentemente da eficiência marginal do capital.
29. Em se tratando do mercado cambial, encontram-se entre os agentes participantes do mesmo os vendedores
(possuidores de divisas estrangeiras) e compradores (aqueles que demandam moedas estrangeiras). Nesse
caso, identifica-se entre os vendedores no mercado de câmbio:
A) turistas procedentes do exterior.
B) importadores de máquinas e equipamentos.
C) turistas nacionais que viajam para o exterior.
D) devedores de empréstimos externos.
30. Na atual conjuntura do mercado cambial brasileiro, a taxa de câmbio em relação ao dólar norte-americano
encontra-se em situação de valorização da moeda nacional – o Real, tendo atingido, em determinadas
ocasiões, cotações abaixo de R$1,65. Nesta situação, podemos dizer que o Real valorizado:
A) favorece as exportações.
B) desestimula o turismo do país para o exterior.
C) estimula as importações.
D) estimula as operações de crédito contingenciado.
31. Muito embora o livre comércio entre países apresente inúmeras vantagens, alguns países, sob a justificativa
de proteger uma indústria considerada estratégica para a economia nacional, adotam as chamadas
“medidas protecionistas”. Dentre as medidas protecionistas que podem ser adotadas pelos paises em
relação ao comércio internacional, destaca-se o (a):
A) redução dos juros referentes aos financiamentos de produtos importados.
B) subsídios à exportação.
C) aumento das tarifas aos produtos exportados.
D) redução dos impostos de importação.
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32. Instituição que regulamenta e fiscaliza o mercado de câmbio no Brasil, englobando as operações de compra
e venda de moeda estrangeira, as operações em moeda nacional entre residentes, domiciliados ou com
sede no país, e residentes, domiciliados ou com sede no exterior. Estamos nos referindo ao:
A) Banco Central do Brasil.
B) Banco do Brasil.
C) Departamento de Intermediação Financeira Internacional.
D) Comitê de Operações Cambiais e de Livre Comércio.
33. Em 1973, o Fundo Monetário Internacional – FMI, aceitou que cada país adotasse o sistema cambial que
melhor servisse às suas particularidades relacionadas ao comércio internacional. Nesse caso, um grande
número de países adotou como sistema aquele em que não há paridade oficial da moeda nacional com a
moeda estrangeira, sendo que os desequilíbrios no setor externo tendem a corrigir-se automaticamente,
mediante as variações da taxa de câmbio. Nesse caso, estamos nos referindo ao Sistema de:
A) Câmbio Fixo.
B) Bandas Cambiais.
C) Câmbio Flexível.
D) Câmbio Múltiplo.
34. Em se tratando do Balanço de Pagamentos de um país que apresenta num determinado exercício um déficit
conjuntural e, considerando que este país não dispõe de reservas cambiais, não mantém saldos bancários
no exterior e nem possui ouro. Nessa situação, para saldar o déficit do Balanço de Pagamentos, o país pode
recorrer a um empréstimo bancário no exterior. Referido empréstimo é denominado Empréstimo:
A) Compensatório.
B) Compulsório.
C) Moratório.
D) de segurança.
35. Na perspectiva das finanças públicas, a Lei Nº 4.320/64 estabelece os fundamentos da transparência
orçamentária e, precisamente por isto, a Lei de Orçamento conterá a discriminação das receitas, de modo a
definir e evidenciar a política econômico-financeira do:
A)
B)
C)
D)

governo, obedecidos os princípios da unidade, da pluralidade e da anuidade.
programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da anualidade, da lealdade e da atipicidade.
programa de governo, obedecidos os princípios da publicidade, da universalidade e da inclusão social.
governo, obedecidos os princípios da unidade, da universalidade e da anualidade.

36. A partir do que é determinado pela Lei do Orçamento, observa-se que o Orçamento Programa:
A) atribui recursos para o cumprimento do processo de emissão de notas de empenho relativas a um
conjunto de compras e pagamentos.
B) atribui responsabilidade ao ordenador de despesas em relação ao conjunto de compras, vendas,
pagamentos e aceite de emissão de títulos públicos.
C) retira a responsabilidade do gestor público em relação aos objetivos e metas.
D) atribui recursos para o cumprimento de determinados objetivos e metas.
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37. Considerando os princípios orçamentários, é verdadeira a assertiva de que, pelo princípio do(a):
A) anualidade, as previsões de receita e despesas devem referir-se, sempre, a um período limitado de
tempo.
B) unidade, o orçamento é plural e deve ser aprovado para um dado exercício financeiro.
C) da publicidade, o orçamento deve ser divulgado pela mídia, mais precisamente através do meio de
comunicação de maior abrangência da federação.
D) orçamento bruto, todas as parcelas de receita e da despesa devem aparecer no orçamento em seus
valores brutos deduzidas as transferências governamentais e os subsídios.
38. Na perspectiva das finanças públicas, o equilíbrio do orçamento público é uma condição essencial para a
economia nacional, de modo tal que o (a):
A) déficit primário ou fiscal não revela a magnitude do valor dos juros da dívida pública.
B) diferença entre o déficit primário e o operacional é dada pelo montante da dívida pública fazendária.
C) déficit nominal ou total consiste na diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo os juros
sobre dívida externa.
D) déficit primário se diferencia do déficit nominal porque exagera na dimensão do déficit fazendário
verdadeiro .
39. Considerando a Lei do Orçamento, isto é, a Lei Nº 4320 de 1964, é correto afirmar:
A) O tributo é receita derivada, instituída pelas entidades de direito público e privado, compreendendo os
impostos, as taxas e as contribuições da previdência.
B) Considera-se como restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro,
distinguindo-se as processadas das não-processadas.
C) Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado na Constituição, ou nas Leis Orgânicas dos
Municípios, o Poder Legislativo, por representar os interesses dos munícipes, advoga para si a
elaboração da proposta orçamentária para o município.
D) Entende-se por excesso de arrecadação, para fins do Art. 43, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês, entre o valor da arrecadação e o valor das despesas subtraído os subsídios
concedidos.
40. A Lei Complementar de Nº 101, de 04.05.2000, estabelece que, nas finanças públicas:
A) o Projeto de Lei orçamentária anual conterá, no Anexo de Metas Fiscais, o demonstrativo de
compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas do Plano Plurianual.
B) a Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício,
ainda que previstas no Plano Plurianual e não aprovadas pelo legislativo.
C) o governo, necessariamente, passa a ter as funções locativas, distributivas, fiscalizadoras e
estabilizadoras e de controle monetário na gestão e elaboração do orçamento publico.
D) se autorizado pelo Gestor Municipal despesas de exercícios anteriores podem ser pagas com recursos
novos no orçamento do exercício atual.
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