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ATENÇÃO
Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas
de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos de
Língua Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos de Informática e 20 (vinte) de
Conhecimentos Específicos.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas,
informe, imediatamente, ao Fiscal.
Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu
Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o
Número de Inscrição.
Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você
receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição
impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.
As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.
Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe
a sala em silêncio.

BOA SORTE!

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 01 para as questões de 01 a 07.
INCLUSÃO DIGITAL, PROGRAMA DE ÍNDIO CONECTADO À WEB
ILHÉUS (Bahia) – Quem visitar a Aldeia de Itapoã em Olivença, distrito de Ilhéus, cidade do sul da Bahia,
localizada a 465 quilômetros de Salvador, vai encontrar índios que frequentam escolas, surfam nas praias ilheenses e
navegam na Internet. Se essa imagem não era possível há alguns anos, hoje faz parte da realidade de grande parte
das tribos indígenas.
Na aldeia de Itapoã, as residências são de taipa, mas os telhados, de amianto. Em vez de fogueiras,
energia elétrica. Não foi apenas o urbanismo e outras facilidades do mundo moderno que invadiram as aldeias
indígenas. Hoje, a inclusão digital também é realidade.
Sete nações indígenas estão em processo de inclusão digital por meio do site Índios On Line
(www.indios.org.br), um portal de diálogo intercultural.
O site Índios On Line é uma forma de fazer com que o próprio índio seja o seu historiador, fotógrafo e seu
próprio jornalista”, afirma Jaborandy Yandé, índio tupinambá de Olivença e um dos coordenadores do projeto.
Para o gestor da rede, Alexandre Pankararu, do Estado de Pernambuco, o site é uma grande conquista
para os índios. “Só o fato de a gente mostrar nossa cara, como a gente vive hoje, já é uma grande mudança na forma
como as pessoas nos olham”, diz Alexandre Pankararu.
Oliveira, Camila. Agência A Tarde. Jornal do Commercio. Caderno C. 28 de março de 2010. p.16.

01. Após a leitura do texto, percebe-se que
A) a autora buscou tecer comentários que, apenas, refletissem o comportamento do índio face à era digital.
B) em diversas passagens, produz comparações entre diversas tribos indígenas.
C) a pretensão da autora é a de transmitir ao leitor algumas das mudanças vivenciadas pelo indígena no mundo moderno.
D) o índio é um ser dotado de espírito passivo, desprovido de sentimentos de ambição.
E) a tecnologia é algo de pouca importância para o povo indígena.
02. Segundo o texto, na atualidade, as aldeias indígenas têm vivenciado algumas transformações. Assinale a alternativa
que contém algumas delas mencionadas no texto 01.
A) Residências de taipa, índios surfistas.
B) Telhados de amianto, fogueiras.
C) Índios na escola, residências de taipa.
D) Urbanismo e inclusão digital.
E) Inclusão digital e fogueiras.
03. Em relação ao site Índios On Line, é CORRETO afirmar que ele
A) denota um retrocesso para a vida indígena.
B) representa uma relevante conquista para o povo indígena.
C) precisa constantemente da presença de historiadores e fotógrafos para se manter vivo.
D) é um meio de divulgar as mudanças ocorridas apenas entre os índios Pankararu.
E) revela aspectos indígenas concernentes ao século passado.
04. Observe as proposições abaixo no tocante às suas justificativas sobre os verbos sublinhados.
I.
II.
III.
IV.

“Quem visitar a Aldeia de Itapoá em Olivença, distrito de Ilhéus...” – exige complemento não regido de
preposição.
“...hoje faz parte da realidade de grande parte das tribos indígenas.” – exige dois tipos de complemento: um
regido de preposição, e o outro, sem preposição.
“...outras facilidades do mundo moderno que invadiram as aldeias indígenas.” – não exige complemento.
“Hoje, a inclusão digital também é realidade.” – exige complemento não regido de preposição.

Somente está CORRETO o que se afirma em
A) I.

B) I e III.

C) II e IV.

D) I, II e III.

E) II.
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05. Sobre o trecho abaixo:
“Se essa imagem não era possível há alguns anos, hoje faz parte da realidade de grande parte das tribos indígenas.”
é CORRETO afirmar que
A) os termos possível e indígenas são acentuados porque, em ambos, a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba.
B) o verbo haver (há), neste contexto, é classificado como impessoal, significando tempo passado.
C) o verbo fazer (faz), neste contexto, concorda com o seu sujeito, da realidade de grande parte das tribos indígenas.
D) estaria correta também a construção: Se essa imagem não era possível hão alguns anos. Neste contexto, o verbo em
destaque estaria concordando com o seu sujeito alguns anos.
E) o conectivo Se que inicia o trecho exprime uma ideia de temporalidade.
06. Analise as afirmativas abaixo, observando os sinais de PONTUAÇÃO.
I.
II.
III.
IV.

“Na aldeia de Itapoã, as residências são de taipa, mas os telhados, de amianto.”
“Hoje, a inclusão digital também é realidade.”
“Quem visitar a Aldeia de Itapoã em Olivença, distrito de Ilhéus, cidade do sul da Bahia...”
“Para o gestor da rede, Alexandre Pankararu, do Estado de Pernambuco...”

É CORRETO afirmar que
A) no item I, a terceira vírgula indica a omissão do verbo ser (são).
B) no item II, a vírgula é obrigatória, por separar um adjunto adverbial.
C) no item III, as vírgulas indicam a presença de um termo que exprime a invocação de alguém, ao qual denominamos
vocativo.
D) nos itens III e IV, as vírgulas separam termos que explicam as palavras que os antecedem ao qual denominamos vocativo.
E) no item I, a vírgula existente após o termo Itapoã poderia ser retirada, o que não implicaria desobediência às normas
gramaticais vigentes.
07. Sobre o trecho abaixo:
“O site Índios On Line é uma forma de fazer com que o próprio índio seja o seu historiador, antropólogo, fotógrafo e
seu próprio jornalista”, afirma Jaborandy Yandê, índio tupinambá de Olivença e um dos coordenadores do projeto.”
é CORRETO afirmar que
A) nos termos antropólogo e fotógrafo, a sílaba tônica recai na penúltima sílaba.
B) o acento do termo tupinambá se justifica, porque a sílaba tônica recai na penúltima sílaba.
C) os termos índio e próprio são acentuados e obedecem a uma mesma regra gramatical.
D) o termo próprio é acentuado por ser uma paroxítona terminada em hiato.
E) no termo Yandê, o acento se justifica pelo fato de a sílaba tônica recair na penúltima sílaba.
08. Observe o trecho abaixo:
“A nova sede do Índios On Line, que está sendo finalizada em Olivença, dispõem de oficinas diárias de informática,
atendendo 30 índios.”
Nele, existe UM ERRO gramatical que está declarado em uma das alternativas abaixo. Assinale-a.
A) O termo finalizada deveria concordar com Índios On Line e flexionar-se no plural.
B) A palavra do deveria concordar com Índios On Line, flexionando-se no plural.
C) A palavra informática deveria estar no plural, concordando com diárias.
D) O termo dispõem deveria estar no singular, concordando com o termo sede, seu sujeito.
E) O verbo está deveria estar flexionado no plural, concordando com o termo Índios, seu sujeito.
09. Observe o trecho abaixo:
“Os temas abordados são direitos indígenas, inclusão digital, turismo ecologicamente corretos, cidadania, reciclagem,
entre outros, escolhidas pela comunidade.”
Ao produzir o texto acima, o autor cometeu erro(s) de CONCORDÂNCIA NOMINAL que se transmite(m) através do (s)
termo(s)
A) abordados.

B) corretos e digital.

C) escolhidas.

D) abordados e outros.

E) corretos e escolhidas.
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10. Observando as orações abaixo e os conectivos sublinhados,
I.

A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda.
Mário Quintana.
II. Amar, porque nada melhor para a saúde que um amor correspondido. Vinícius de Moraes.
III. Cada dia, a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário,
não havia pobreza no mundo, e ninguém morreria de fome. Mahatma Gandhi.
IV. Há quem me julgue perdido, porque ando a ouvir estrelas. Só quem ama tem ouvido para ouvi-las e entendê-las.
Olavo Bilac.
é CORRETO afirmar que
A) no item I, o conectivo poderia ser substituído pelo termo embora, que, como o se, exprime circunstância de condição.
B) no item II, o conectivo exprime circunstância de temporalidade, podendo ser substituído por quando.
C) no item III, analisando-se os conectivos sublinhados, tem-se, respectivamente, que o primeiro encerra circunstância de
condição, e o segundo exprime ideia de adição.
D) no item IV, o conectivo sublinhado exprime circunstância de causalidade, podendo ser substituído por à medida que.
E) tanto no item II como no IV, os conectivos sublinhados exprimem ideia de finalidade.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
11. Qual a denominação da placa onde é instalada a memória RAM do microcomputador?
A) Placa de fax/modem.
B) Placa de rede.
C) Placa-mãe.
D) Placa de som.
E) Placa de vídeo.
12. O texto que aparece no monitor do computador está, temporariamente, armazenado em uma memória volátil. Na
falta de energia elétrica, os dados contidos nela são apagados, sendo necessário, novamente, digitar o texto. Como é
conhecido este tipo de memória de computador?
A) Memória RAM
B) Memória FLASH
C) Memória ROM
D) Memória USB
E) Memória CACHE
13. Cada programa executado no Sistema Operacional Windows abre uma área própria, denominada janela. Qual
alternativa apresenta um componente padrão de uma janela?
A) Barra de tarefas.
B) Atalho.
C) Papel de parede.
D) Barra de menu.
E) Unidade de disco.
14. Qual recurso do Windows XP permite que um usuário visualize a Área de Trabalho de outro usuário, podendo até
mesmo compartilhar o controle do computador para resolver problemas a distância?
A) Agendamento de tarefas.
B) Assistência remota.
C) Opções de acessibilidade.
D) Troca rápida de usuário.
E) Conexão wireless.
15. Para organização de um documento extenso, no Microsoft Word, é recomendável estruturá-lo em capítulos ou
tópicos, que recebem formatação especial ou sinais gráficos. Esse recurso de formatação é conhecido como:
A) Capitular.
B) Bordas e sombreamento.
C) Parágrafo.
D) Colunas.
E) marcadores e numeração.
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16. Os Caracteres Especiais que não se encontram no teclado do computador são incluídos no texto, através do
comando
A) Inserir símbolos.
B) Inserir WordArt.
C) Inserir gráfico.

D) Inserir formas.
E) Inserir imagem.

17. Se as células C20 e D20 estiverem preenchidas com os valores 10 e 50, respectivamente; selecionando as células C20
e D20; depois arrastando a alça da área selecionada até à célula G20; quais serão os valores respectivos para as
células de C20 a G20?
A) 10, 50, 10, 50 e 10
B) 10, 50, 10, 10 e 10
C) 10, 50, 90, 130 e 170
D) 10, 50, 80, 120 e 160
E) 10, 50, 50, 50 e 50
18. O Microsoft Excel possui vários recursos para auxiliar o usuário no processamento de dados em grandes
quantidades, de várias maneiras amigáveis, subtotalizando e agregando os dados numéricos, resumindo-os por
categorias e subcategorias bem como elaborando cálculos e fórmulas personalizados, proporcionando relatórios
online ou impressos, concisos, atraentes e úteis. Qual recurso do Excel atende a todas essas características?
A) Tabela dinâmica.
B) Classificar.
C) Cenário.

D) Filtro.
E) Consolidar.

19. Buscando entender o que faz o NAT (Network Address Translation) com os endereços IPs, no roteamento entre as
redes privada (local) e pública (Internet), qual alternativa apresenta uma analogia adequada da função e do
endereço?
A) Caixa de banco e número da conta bancária.
B) Fiscal de Renda e o CNPJ.
C) Carteiro e o CEP.

D) Telefonista e o ramal telefônico.
E) Policial rodoviário e a placa do carro.

20. Ao enviarmos a mesma mensagem de correio eletrônico para duas pessoas, mas sem que uma delas saiba que a
outra recebeu a mensagem, qual campo do e-mail devemos preencher para que isso aconteça?
A) Anexo

B) Cc

C) Para

D) Assunto

E) Cco

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Quando falamos em Administrar, temos por conceito as funções ou processos do processo administrativo como
sendo os seguintes:
A) planejamento, organização, departamentalização e gestão de pessoas.
B) planejamento, departamentalização, habilidades, empreender e organização.
C) organização, gestão de pessoas, empreender e habilidades.
D) planejamento, organização, direção e controle.
E) funcionalidade, liderança, organização, habilidades.
22. Em uma empresa, existem três níveis hierárquicos gerencial organizados para executar as atividades de acordo com
suas competências. É CORRETO afirmar que os níveis de que estamos falando são:
A) tático, operacional e funcional.
B) intermediário, operacional e estrutural.
C) executivo, gerencial e supervisão.
D) instrucional, gerencial, funcional.
E) tático, específico e estrutural.
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23. Robert L. Katz divulgou as habilidades gerenciais em três categorias. Preencha a 2ª. coluna, tomando como base a
1ª.
(1) Habilidade Técnica

(

) Abrange a compreensão das pessoas e suas necessidades, interesses e
atitudes.

(2) Habilidade Humana

(

) Está relacionada com a atividade específica do gerente. Conhecimentos,
métodos, equipamentos necessários para a realização das tarefas que estão
dentro do campo de sua especialidade.

(3) Habilidade Conceitual

( ) Envolve a capacidade de compreender a lidar com a complexidade total da
organização e de usar o intelecto para formular estratégias, analisar
problemas e tomar decisões.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 1, 2, 3.

B) 3, 2, 1.

C) 3, 1, 2.

D) 2, 1, 3.

E) 1, 3, 2.

24. Na história da teoria da Administração, temos três grandes nomes que trouxeram suas contribuições para o
processo de gestão. São eles: Fayol, Ford e Taylor. A partir deles, tivemos grandes avanços em diferentes segmentos
das organizações. Para identificar os princípios de cada um desses ideólogos da Administração, preencha a segunda
coluna de acordo com a primeira.
(1) Fayol

( ) Eficiência do trabalho operacional

(2) Ford

( ) Organização da empresa e papel do dirigente

(3) Taylor

( ) Organização do processo produtivo

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 2, 3, 1.

B) 1, 2, 3.

C) 3, 2, 1.

D) 3, 1, 2.

E) 1, 3, 2.

25. William Edwards Deming divulgou o “ciclo de Shewhart”, que traz um plano de ação para colocar em prática os 14
princípios, mas que ficou mais conhecido como o “ciclo de Deming” ou ciclo PDCA. Em relação ao ciclo PDCA, é
CORRETO afirmar que
A) é baseado em instituir um sólido programa de educação e autotreinamento.
B) está baseado em eliminar barreiras entre os departamentos.
C) acaba com a dependência da inspeção em massa.
D) promove a melhoria contínua de processos.
E) institui o treinamento no serviço.
26. No Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT), deve ser considerado um dos seguintes aspectos:
A) o quadro de necessidades está relacionado com problemas ocorridos na organização.
B) no levantamento de necessidades, utilizam-se métodos formais de sondagem.
C) o diagnóstico para o treinamento deve ser integrado e sistêmico.
D) o reforço do diagnóstico é um reforço exclusivo da área de gestão com pessoa.
E) é necessário fazer uma análise dos conteúdos de cada cargo para verificar o desempenho eficaz dos colaboradores.
27. No que concerne à seleção de pessoal, é CORRETO afirmar que
A) a seleção de pessoal é o início do processo seletivo.
B) as organizações buscam atrair pessoas com características que sejam coerentes com seus propósitos organizacionais.
C) o processo seletivo inclui triagem, atração de candidatos e avaliação de qualificações.
D) o processo seletivo é um conjunto de dados e informações sobre o candidato.
E) se deve escolher pessoas que atendam aos critérios estabelecidos pela organização.
28. O treinamento de pessoal é recomendado em várias situações organizacionais. Sobre as recomendações do
treinamento, assinale a alternativa que NÃO está correta.
A) Quando se deseja suprir uma carência de conhecimento.
B) Quando o funcionário evidencia problemas no exercício de uma nova atividade.
C) Quando o funcionário evidencia problemas de desempenho.
D) Quando o funcionário necessite de habilidade para uso de nova tecnologia.
E) Quando o funcionário apresenta dificuldades relacionadas às questões com a sua chefia.
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29. Sobre a avaliação de desempenho de um funcionário, os dados obtidos na pesquisa são utilizados para
A) a verificação da aprendizagem organizacional do funcionário.
B) a eficiência das práticas e dos procedimentos organizacionais.
C) a verificação da satisfação e motivação do funcionário.
D) apontar dificuldades que o funcionário apresenta.
E) comparar funcionários e setores da organização.
30. Com relação à mudança nos papéis da área de gestão com pessoas, numere a segunda coluna de acordo com a
primeira.
(1) Policiamento e controle

( ) Longo prazo

(2) Imediatismo

( ) Parceria e comprometimento

(3) Foco na função

( ) Consultivo

(4) Administrativo

( ) Foco externo

(5) Operacional

( ) Foco no negócio

(6) Foco interno e introvertido

( ) Estratégico

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 2,3,4,6,1,5.

B) 2,1,3,4,6,5.

C) 3,4,5,1,2,6.

D) 4,5,1,6,3,2.

E) 5,2,1,4,6,3.

31. O processo de recrutamento interno envolve uma contínua coordenação e integração do departamento de Gestão de
Pessoas com os demais órgãos da empresa. Nesse caso, são necessárias algumas informações sobre o funcionário.
Das alternativas abaixo, qual delas não contempla as informações que são requeridas para o processo de
recrutamento interno?
A) Levantamento de dados sobre a conduta, ética e moral.
B) Resultados das avaliações de desempenho.
C) Resultados de programas de treinamento e aperfeiçoamento.
D) Exames das análises e descrições de cargos.
E) Verificação das condições de promoções e substituição.
32. A entrevista é um dos instrumentos mais úteis para o processo seletivo. A entrevista dá possibilidades de se
verificarem e identificar capacidades do candidato e promover um contato mais direto, porém precisa ser bem
conduzida pelo entrevistador, sendo, para isso, necessários alguns procedimentos. Dos procedimentos abaixo, qual
NÃO é necessário na entrevista de seleção?
A) Pré-seleção de candidatos.
B) Elaboração de um roteiro da entrevista.
C) Definição de um local adequado.
D) Pouca ênfase nas perguntas e muito foco na observação do candidato.
E) Quebra de gelo.
33. Sempre que há um treinamento, é necessário que seja feita uma avaliação ao final. Nesse sentido, por que é
necessário se fazer uma avaliação do treinamento?
A) Porque é necessário ter um parâmetro para diminuir as despesas com treinamentos posteriores.
B) Para dispor de dados objetivos que reforcem a crença de que capacitar pessoas é uma estratégia organizacional eficaz.
C) Para a pessoa que efetuou o treinamento obter informações dos participantes.
D) Para auxiliar na mensuração da avaliação de desempenho.
E) Para saber como foi a reação dos orientandos ao treinamento.
34. São métodos de avaliação de desempenho:
A) enriquecimento do trabalho, feedback de pesquisa e administração por objetivos.
B) palestras, grupos de sensibilização e consultoria de procedimentos.
C) incidentes críticos, escalas gráficas e textos escritos.
D) administração por objetivos, incidentes críticos e consultoria de procedimentos.
E) administração por objetivos, feedback de pesquisa e consultoria de procedimentos.
35. Segundo Hely Lopes Meirelles (1999, p.246), “licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento,
desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que
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propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios
administrativos”. De acordo com o conceito, o processo licitatório está pautado em princípios. Identifique abaixo a
alternativa CORRETA que caracteriza esses princípios.
A) Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao
instrumento convocatório, julgamento objetivo.
B) Princípio da objetividade, igualdade, estabilidade, honestidade, conveniência, padronização, inexigibilidade, técnica.
C) Princípio da intangibilidade, igualdade, técnica, parcialidade, lucratividade, publicidade, estabilidade.
D) Princípio da estratégia, objetividade, imparcialidade, legalidade, lucratividade, publicidade.
E) Princípio da estruturalidade, igualdade, impessoalidade, técnica, lucratividade.
36. A Lei 8.666/93 também permite a contratação direta sem a utilização do processo licitatório. Em que situações
abaixo, podemos autorizar a NÃO realização de licitação na Administração Pública?
A) Aquisição de bens, investimentos em portos, restauração de igrejas.
B) Aquisição de bens, fornecimento de serviços, realização de obra, alienação de bens públicos.
C) Fornecimento de serviços, restauração de igrejas, investimentos em portos, alienação de bens públicos.
D) Aquisição de materiais hospitalares, fornecimento de serviços, restauração de igrejas.
E) Fornecimento de alimentos, investimentos em portos, realização de obras.
37. O fluxograma é uma técnica de representação gráfica que se utiliza de símbolos previamente convencionados,
permitindo a descrição clara e precisa do fluxo, ou sequência, de um processo bem como sua análise e redesenho. A
partir deste conceito, é INCORRETO afirmar em relação ao uso do fluxograma:
A) exibe entradas e saída de dados.
B) exibe o fluxo de informações.
C) demonstra quem executa os processos.
D) direciona quais as operações que são realizadas.
E) não disponibiliza dados de saída.
38. Segundo Henry Mintzberg, os gerentes executam 10 papéis diferentes, porém muito inter-relacionados. Com base
nestes papéis, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.
(1) Papel geral
(2) Interpessoal
(3) Informacional
(4) Decisorial

(
(
(
(

) Chefe nominal, líder, ligação
) Papel específico
) Empreendedor, Controlador de distúrbios, Alocador de recursos, negociador
) Monitor, disseminador, porta-voz

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 3,2,1,4.

B) 2,3,1,4.

C) 2,1,4,3.

D) 3,2,4,1.

E) 1,3,4,2.

39. O processo decisório está calcado em seis etapas. Identifique a alternativa CORRETA que corresponde a essas
etapas.
A) Definir o problema, identificar critérios de decisão, pesar os critérios, gerar alternativas, classificar cada alternativa,
segundo cada critério, calcular a decisão ótima.
B) Determinar os objetivos, verificar as alternativas, avaliar os resultados, calcular a decisão ótima.
C) Identificar o problema, analisar as alternativas, calcular as probabilidades, identificar os riscos, realizar novas pesquisas.
D) Identificar o problema, estudar os riscos, levantar as alternativas, ver a decisão ótima.
E) Identificar problemas, estudar os riscos, levantar as alternativas, realizar novas pesquisas.
40. A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO foi introduzida no sistema orçamentário brasileiro pela Constituição de
1988. É um projeto de lei que o Executivo submete ao Legislativo, estabelecendo as regras para a elaboração do
orçamento do exercício seguinte. Seu principal objetivo é o de orientar a elaboração do orçamento anual, buscando
sincronizar a lei orçamentária com os objetivos e as metas da administração pública. Sobre a LDO, é CORRETO
afirmar que
A) tem como objetivo secundário definir os interesses apenas do Legislativo.
B) tem como preocupação primordial a determinação dos recursos para pagamento de salários.
C) compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subseqüente.
D) estabelece a política de investimento nos serviços de educação apenas para os níveis de ensino fundamental.
E) não dispõe sobre as alterações na legislação tributária.
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