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OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.

• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
•Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas,
manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
Em seguida, assinale na correspondente ao tipo de prova, não serão aceitos pedidos de preenchimento do modelo
de prova na folha de respostas após sua entrega aos fiscais de sala, em hipótese alguma, seja qual for o motivo alegado ou o meio utilizado para tal
solicitação.
•Atotalidade da Prova terá a duração de , incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
• Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de
sala, obrigatoriamente, a Folha de Respostas da Prova Objetiva, que será o único documento válido para correção. O Caderno de Questões poderá ser
levado pelo candidato.
• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para
acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização
deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de
equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
• O candidato, ao terminar a(s) prova(s), deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências
deste

60 (sessenta) questões

Folha de Respostas a PROVA A,

4 (quatro) horas
3 (três) horas

, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

09/2013

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nome do Candidato Número de Inscrição

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 1/2013

CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA – EDITAL 1/2013

Nome:__________________________________________________________ Inscrição:_______________________

301 – ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA 1 – (TARDE) – PROVA A
CONCURSOS PÚBLICOS

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da a partir do dia .Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) 02 de setembro de 2013

• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
• Não se esqueça de assinar, na FOLHADE RESPOSTAS, a letra correspondente ao tipo de Prova: PROVA A, conforme modelo abaixo:

PROVA A PROVA B PROVA C PROVA D

• O candidato que não preencher o tipo de prova durante a realização desta e antes de entregá-la aos fiscais de sala, será automaticamente excluído do
Concurso Público na fase de processamento do resultado provisório.
•AFolha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• Use caneta transparente de tinta preta.
•Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

• Todas as questões deverão ser respondidas.

1 (uma)

TARDE
PROVA

A

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
61. De acordo com o estabelecido na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, é correto afirmar que empresa controlada é uma 
sociedade 

 

(A) cuja maioria do capital social sem direito a voto 
pertença, direta ou indiretamente, à União. 

(B) cuja maioria do capital social com direito a voto 
pertença, direta ou indiretamente, a ente da 
Federação.  

(C) que está sob o controle de uma agência reguladora.  
(D) cujo capital votante esteja sob o controle de uma 

autarquia estadual. 
(E) de direito público com capital com direito a voto na 

assembleia legislativa. 
 

 
62. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto 

afirmar que a despesa obrigatória de caráter continuado 
consiste em despesa 

 
(A) decorrente de expansão quantitativa do atendimento 

e dos serviços prestados. 
(B) corrente originária da execução da rubrica restos a 

pagar. 
(C) com pessoal ativo e inativo e as respectivas 

dotações para fins da seguridade social. 
(D) corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 

administrativo normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios.  

(E) corrente derivada de ato dos Tribunais de Contas da 
União, dos estados, dos municípios e do Distrito 
Federal cuja execução não ultrapasse dois 
exercícios. 

 
 

63. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale 
a alternativa que apresenta partes legítimas para 
denunciar, ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão 
competente do Ministério Público, o descumprimento das 
prescrições nela estabelecidas. 

 
(A) Qualquer cidadão, a OAB, o CREA ou sindicatos. 
(B) Qualquer cidadão em dia com a Justiça Eleitoral, 

bem como partidos políticos e sindicatos. 
(C) Qualquer cidadão, partido político, associação ou 

sindicato.  
(D) Qualquer cidadão, associação, assembleia legislativa 

ou câmara federal. 
(E) Funcionários públicos, partidos políticos e sindicatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

64. Ao tratar da transparência da gestão fiscal, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabelece uma série de 
instrumentos que devem ter ampla divulgação. Assinale a 
alternativa que apresenta esses instrumentos. 

 
(A) Os planos, orçamentos e leis de diretrizes 

orçamentárias; as prestações de contas e o 
respectivo parecer prévio, o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 

(B) Os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
educacionais, as prestações de contas e o respectivo 
parecer anterior, o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Setorial e as 
versões simplificadas desses documentos. 

(C) Os programas, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias, as prestações de contas sem 
necessidade de parecer prévio, o Relatório 
Completo da Execução Orçamentária e o Relatório 
de Gestão Estratégica, dispensadas as versões 
simplificadas desses documentos. 

(D) Os planos, orçamentos de caixa e leis de diretrizes 
fiscais, as prestações de contas sem necessidade 
de parecer prévio, o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal, dispensadas as versões simplificadas desses 
documentos. 

(E) Os programas, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias, as prestações de contas com parecer 
prévio do Tribunal de Contas, o Relatório Completo 
da Programação Orçamentária e o Relatório da 
Gestão Estratégica e as versões simplificadas 
desses documentos. 

 
 

65. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é 
correto afirmar que o acompanhamento e a avaliação 
permanentes da política e da operacionalidade da gestão 
fiscal serão realizados por 

 
(A) conselho de gestão orçamentária, constituído por 

representantes de alguns dos Poderes e esferas de 
Governo, do Ministério Público e de entidades 
sociais representativas da sociedade.  

(B) estrutura de gestão legal, constituída por dirigentes 
de todos os Poderes e esferas de Governo, do 
Ministério do Planejamento e de entidades técnicas 
escolhidas da sociedade. 

(C) um grupo de gestão geral, constituído por 
representantes de todos os Poderes e esferas de 
Governo, da Defensoria Pública e de entidades 
técnicas representativas da sociedade.  

(D) conselho de gestão fiscal, constituído por 
funcionários de alguns dos Poderes e esferas de 
Governo, do Ministério Público, do Tribunal de 
Contas e de entidades técnicas representativas da 
sociedade.  

(E) conselho de gestão fiscal, constituído por 
representantes de todos os Poderes e esferas de 
Governo, do Ministério Público e de entidades 
técnicas representativas da sociedade.  
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66. Em conformidade com a Lei nº 8.112/1990, o servidor 
nomeado para cargo de provimento efetivo, ao entrar em 
exercício, ficará sujeito a estágio probatório, durante o 
qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação 
para o desempenho do cargo. Assinale a alternativa que 
apresenta os fatores considerados nessa avaliação. 

 
(A) Assiduidade, bom comportamento, elegância, 

capacidade de iniciativa e responsabilidade.  
(B) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade e responsabilidade. 
(C) Assiduidade, presteza, obediência, capacidade 

gerencial e responsabilidade. 
(D) Disciplina, inventividade, boas maneiras, produtividade 

e combatividade. 
(E) Disciplina, integridade, capacidade decisória, 

criatividade e produtividade. 
 

 

67. De acordo com a Lei nº 8.112/1990, o processo disciplinar 
– instrumento destinado a apurar a responsabilidade do 
servidor por infração praticada no exercício de suas 
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do 
cargo em que se encontre investido – se desenvolve em 
três fases, que são:  

 
(A) instauração, protelação e arquivamento. 
(B) instituição, inquérito policial e julgamento. 
(C) instrução, inquérito administrativo e arquivamento. 
(D) instauração, inquérito administrativo e julgamento. 
(E) instauração, inquérito policial e julgamento.  

 
 

68. Em conformidade com a Lei nº 8.112/1990, o servidor em 
débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que 
tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada,  

 
(A) terá, para quitar o débito, o prazo de 60 dias. 
(B) terá, de imediato, seus bens arrestados até o limite 

da dívida. 
(C) terá seus bens bloqueados até a quitação do débito 

com o erário público. 
(D) deverá prestar serviço público extraordinário tanto 

tempo quanto for necessário para quitar o débito, 
respeitada a imunidade do mínimo para sua 
subexistência. 

(E) deverá requerer a extinção do débito no prazo de 
120 dias, caso comprove não possuir condições de 
quitar. 

 
 

69. Conforme o Decreto nº 5.707/2006, somente serão 
autorizados os afastamentos para treinamento 
regularmente instituído quando o horário do evento de 
capacitação inviabilizar o cumprimento da jornada 
semanal de trabalho do servidor, observado o prazo  de 
12 meses para 

 
(A) mestrado ou especialização. 
(B) doutorado. 
(C) pós-doutorado ou especialização. 
(D) estágio. 
(E) especialização ou estágio. 

70. De acordo com o Decreto nº 5.707/2006, o desenvolvimento 
e a implementação do sistema de gestão por competência 
cabem à 

 
(A) Secretaria Institucional do Ministério das Cidades. 
(B) Assessoria Especial para Modernização da Gestão 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
(C) Secretaria Executiva do Ministério da Educação. 
(D) Secretaria Administrativa do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 
(E) Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 
 

 
71. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 

que preenche correta e respectivamente as lacunas. 
 

O Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento 

de Pessoal será composto por representantes dos seguintes 

órgãos e entidade do Ministério do _______________: Secretaria 

de Recursos Humanos; Secretaria de _____________; e 

_________________. 

 
(A) Trabalho e Emprego/ Desenvolvimento de Pessoal/ 

ENAP 
(B) Planejamento, Orçamento e Gestão/ Gestão/ ENAP 
(C) Planejamento, Orçamento e Gestão/ Capacitação 

Profissional/ ENAMAT 
(D) Trabalho e Emprego/ Gestão/ INSS 
(E) Desenvolvimento Social e Combate à Fome/ Gestão/ 

ENAP 
 

 
72. De acordo com a Lei nº 10.871/2004, é correto afirmar que 

a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-
Administrativa em Regulação (GDATR) é devida aos 
analistas 

 
(A) de regulação e técnicos em regulação. 
(B) de regulação e técnicos em vigilância sanitária. 
(C) de vigilância sanitária e técnicos em regulação. 
(D) administrativos e técnicos administrativos.  
(E) administrativos e técnicos em vigilância sanitária.  

 
 

73. A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-
Administrativa em Regulação (GDATR) será atribuída a 
seus respectivos servidores em função dos desempenhos 

 
(A) individual do servidor e institucional de cada 

Agência. 
(B) incremental do servidor e informacional de cada 

Agência. 
(C) postural do servidor e institucional de cada Agência. 
(D) grupal de cada Agência e circunstancial do servidor. 
(E) individual do servidor e incremental de cada 

Agência. 
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74. Segundo o prescrito na Lei nº 10.871/2004, as Agências 
Reguladoras implementarão, para fins de progressão e 
promoção na carreira, instrumento específico de avaliação 
de desempenho, estabelecendo critérios padronizados 
para a mensuração do desempenho de seus empregados, 
observados os seguintes critérios mínimos: 

 
I. produtividade no trabalho, com base em padrões 

preestabelecidos de qualidade e economicidade. 
II. capacidade de iniciativa. 
III. cumprimento das normas de procedimentos e de 

conduta no desempenho das atribuições do cargo. 
IV. iniciativa no trabalho, com base em padrões 

preestabelecidos de produtividade. 
V. disciplina. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, IV e V, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, II, III e V, apenas. 
(D) III e V, apenas. 
(E) I, II e IV, apenas. 

 
 

75. Assinale a alternativa que apresenta a base de origem do 
Balanço Patrimonial. 

 
(A) Ativo Imobilizado.  
(B) Inventário Imobiliário.  
(C) Inventário Geral. 
(D) Inventário Fiscal. 
(E) Orçamento Geral. 

 
 

76. De acordo com a Lei nº 10.882/2004, é correto afirmar que 
a estrutura remuneratória dos servidores integrantes do 
Plano Especial de Cargos da Anvisa compreende 

 
(A) Vencimento Especial e Gratificação de Eletivo 

Desempenho em Regulação (GEDR). 
(B) Vencimento Básico e Gratificação de Efetivo 

Desempenho em Regulação (GEDR). 
(C) Vencimento Básico e Gratificação de Efetivo 

Desenvolvimento em Regulação (GEDR). 
(D) Vencimento Normal e Gratificação de Estrito 

Desempenho em Regulamentação (GEDR). 
(E) Vencimento Básico e Gratificação de Eficiente 

Desempenho em Registros (GEDR).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77. Segundo a Lei nº 10.882/2004, é correto afirmar que 
progressão funcional e promoção consistem, 
respectivamente, na 

 
(A) passagem do servidor do último padrão de 

vencimento de uma classe para o primeiro da classe 
imediatamente superior; e na passagem do servidor 
para o padrão de vencimento imediatamente 
superior dentro da mesma classe. 

(B) passagem do servidor para o padrão de vencimento 
imediatamente superior ao da próxima classe; e na 
passagem do servidor do padrão de vencimento de 
uma classe para o próximo padrão dentro da mesma 
classe. 

(C) passagem de um servidor para o padrão de 
vencimento igual ao da próxima classe; e na 
passagem de um servidor do último padrão de uma 
classe para o primeiro de uma categoria superior.  

(D) passagem do servidor para o padrão de vencimento 
imediatamente superior dentro da mesma classe; e 
na passagem do servidor do último padrão de uma 
classe para o primeiro da classe imediatamente 
superior. 

(E) mudança de classe dentro da categoria; e na 
passagem para uma categoria mais bem remunerada. 

 
 

78. Segundo a Lei nº 9.986/2000, é correto afirmar que, na 
agência em cuja estrutura esteja prevista a Ouvidoria, seu 
titular ocupará o cargo comissionado de Gerência 

 
(A) Executiva – CGE II. 
(B) Extraordinária – CGE III. 
(C) Experimental – CGE IV. 
(D) Estruturante – CGE V.  
(E) Emergente – CGE IV.  

 
 

79. De acordo com a Lei nº 9.986/2000, assinale a alternativa 
que apresenta os tipos de cargo comissionado criados para 
exercício exclusivo nas Agências Reguladoras. 

 
(A) Diversificação (CD); Gerência Externa (CGE); 

Assessoria (CA) e Acessibilidade (CAS); e Técnicos 
(CCT). 

(B) Execução (CE); Gerência Diretiva (CGD); Assessoria 
(CA) e Assistência (CAS); e Especialistas (CCE). 

(C) Direção (CD); Gerência Executiva (CGE); Assessoria 
(CA) e Assistência (CAS); e Técnicos (CCT). 

(D) Direção (CD); Gerência Extraordinária (CGE); 
Atendimento (CA) e Assesto (CAS); e Assistentes 
(CCA). 

(E) Departamento (CD); Gerência Especial (CGE); 
Assessoria (CA) e Assistência (CAS); e Titulares 
(CCT).  

 
 
 
 
 
 
 



 

5  Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – 301 – Analista Administrativo – Área 1 – Prova A 
 
 

80. Em observância à Lei nº 9.986/2000, é correto afirmar que 
o ex-dirigente de Agência Reguladora  

 
(A) não poderá exercer função de dirigente no ministério 

ao qual a agência é vinculada até as eleições 
presidenciais seguintes. 

(B) não poderá exercer função pública de dirigente em 
Agência Reguladora ou qualquer autarquia, senão 
como celetista. 

(C) não poderá desempenhar função, no setor público 
ou privado, em empresa ou órgão diretamente 
fiscalizado pela Agência Reguladora onde foi 
dirigente. 

(D) poderá requerer reintegração à função de dirigente, 
desde que faça o requerimento ao órgão 
responsável no respectivo ministério e se submeta 
novamente ao período probatório. 

(E) fica impedido de exercer atividades ou de prestar 
qualquer serviço no setor regulado pela respectiva 
agência por um período, contado da exoneração ou 
do término do mandato, de 4 meses. 

 
 

81. De acordo com o que determina a Lei nº 8.666/1993, é 
correto afirmar que a licitação será inexigível quando 

 
(A) a autoridade assim determinar. 
(B) houver inviabilidade de competição. 
(C) houver poucos concorrentes. 
(D) os preços cotados forem de monopólio. 
(E) houver concorrência desleal. 

 
 

82. Assinale a alternativa que apresenta os tipos de licitação 
utilizados exclusivamente para serviços de natureza 
predominantemente intelectual, em especial na 
elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão 
e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, 
em particular, para a elaboração de estudos técnicos 
preliminares e projetos básicos e executivos. 

 
(A) Menor preço e Técnica. 
(B) Melhor técnica e Menor preço. 
(C) Maior preço e Maior técnica. 
(D) Melhor técnica e Técnica e preço. 
(E) Melhor técnica e Convite, quando dispensada a 

licitação. 
 

 
83. Conforme a legislação vigente, é correto afirmar que será 

obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial o uso 
da sua forma eletrônica, nas licitações 

 
(A) para projetos de obras de engenharia. 
(B) para alienação de imóveis públicos.  
(C) para aquisição de bens e serviços comuns. 
(D) que exijam projetos de engenharia. 
(E) para aquisição de materiais e equipamentos de 

construção importados. 
 
 

84. Na forma eletrônica, o pregão deve ser conduzido pelo 
órgão ou entidade promotora da licitação. Assinale a 
alternativa que apresenta o órgão responsável pelo apoio 
técnico e operacional ao pregão eletrônico. 

 
(A) Secretaria de Logística e Informação do Ministério 

de Ciência e Tecnologia. 
(B) Diretoria de Informática do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão.  
(C) Secretaria Adjunta de Ciência e Tecnologia do 

Ministério da Fazenda. 
(D) Secretaria de Suporte Tecnológico do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 
(E) Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 

 
85. É correto afirmar, com base na legislação vigente, que a 

licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 
não se aplica às contratações 

 
(A) de bens e serviços comuns. 
(B) de obras de engenharia, bem como às locações 

imobiliárias e alienações em geral. 
(C) de material de obras e equipamentos pesados. 
(D) de bens e serviços cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 
edital. 

(E) de importação de cereais e às locações imobiliárias. 
 

 
86. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de licitação 

usado no pregão na forma eletrônica. 
 

(A) Concurso. 
(B) Convite.  
(C) Leilão. 
(D) Menor preço. 
(E) Melhor técnica. 

 
 

87. A critério da autoridade competente, em cada caso, e 
desde que prevista no instrumento convocatório, poderá 
ser exigida prestação de garantia nas contratações de 
obras, serviços e compras. Assinale a alternativa que 
apresenta as modalidades disponíveis de garantia. 

 
(A) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 

dentro dos critérios legais; seguro-garantia; fiança 
bancária.  

(B) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
dentro dos critérios legais; seguro bancário; fiança-
garantia. 

(C) Caução bancária; títulos da dívida pública; seguro-
garantia; fiança informal. 

(D) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
dentro dos critérios legais; seguro afiançável; fiança 
de um cartório.  

(E) Caução em dinheiro ou em títulos de dívidas com o 
Tesouro; seguro adjudicado; fiança patrimonial.  



 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – 301 – Analista Administrativo – Área 1 – Prova A  6 
 
 

88. De acordo com a legislação sobre normas para licitações e 
contratos da Administração Pública, é correto afirmar que, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem 
lhe tiver dado causa, nenhuma compra poderá ser feita sem 

 
(A) a comprovação de sua urgência e a indicação dos 

recursos provenientes de emendas ao orçamento. 
(B) o respectivo processo de licitação e a demonstração 

de que o Tesouro poderá disponibilizar os recursos. 
(C) a adequada caracterização de seu objeto e a 

indicação dos recursos orçamentários para seu 
pagamento.  

(D) que haja mais do que um interessado e sem a 
respectiva anuência orçamentária do Congresso. 

(E) que haja concordância entre as partes e sem a 
respectiva garantia de que os recursos necessários 
provirão de emendas parlamentares.  

 
 

89. As entidades privadas sem fins lucrativos que pretendam 
celebrar convênio ou contrato de repasse com órgãos e 
entidades da Administração Pública federal deverão 
realizar cadastro prévio. Assinale a alternativa que 
apresenta o sistema em que se fará esse cadastro. 

 
(A) Sistema de Controle da Gestão de Convênios e 

Contratos Repassados. 
(B) Sistema de Convênios de Repasse e Contratos de 

Gestão. 
(C) Sistema de Gestão de Contratos e Convênios de 

Repasse. 
(D) Sistema de Controle de Repasses e Convênios. 
(E) Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasse. 
 

 
90. De acordo com a legislação acerca das transferências de 

recursos da União, é correto afirmar que a execução de 
programa de trabalho que objetive a realização de obra 
será feita por meio de 

 
(A) convênio, salvo quando o concedente dispuser de 

estrutura para acompanhar a execução do contrato. 
(B) contrato de repasse, salvo quando o concedente 

dispuser de estrutura para acompanhar a execução 
do convênio. 

(C) contrato de novação, salvo quando o concedente 
dispuser de estrutura para acompanhar a execução 
do acordo. 

(D) acordo gerencial, salvo quando o concedente 
dispuser de estrutura para acompanhar a execução 
do convênio. 

(E) contrato de segurança, salvo quando o concedente 
dispuser de estrutura para acompanhar a execução 
dos trabalhos. 

 
 
 
 
 
 
 

91. Sobre as alterações realizadas pela Emenda 
Constitucional nº 29/2000 , assinale a alternativa correta. 

 

(A) A União não intervirá nos Estados nem no Distrito 
Federal, exceto, entre outras hipóteses, para 
assegurar a observância de alguns princípios 
constitucionais, como o da aplicação do mínimo 
exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino e nas 
ações e serviços públicos de saúde. 

(B) O Estado não intervirá em seus Municípios quando 
não tiverem sido realizadas despesas municipais 
previstas em relação à segurança e a serviços de 
saúde. 

(C) O imposto sobre propriedade predial e territorial 
urbana não poderá ser progressivo em razão do 
valor do imóvel, nem ter alíquotas diferentes de 
acordo com a localização e o uso do imóvel. 

(D) O sistema de assistência social será financiado, nos 
termos do artigo 195 da Constituição Federal de 
1988, com recursos da saúde recolhidos pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, além de outras fontes. 

(E) Lei ordinária estabelecerá os critérios de rateio dos 
recursos da União vinculados à assistência social e 
à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus 
respectivos Municípios, objetivando a progressiva 
redução das disparidades regionais. 

 
 

92. De acordo com o Modelo Clássico de Equilíbrio, para 
financiar suas despesas em meio a restrições 
orçamentárias, o governo lança mão de três fontes de 
recursos. Assinale a alternativa que apresenta essas fontes. 

 
(A) Tributação, venda de títulos ao público e criação de 

moeda. 
(B) Tributação, venda de créditos orçamentários e criação 

de crédito. 
(C) Bitributação, venda de títulos bancários e criação de 

moeda. 
(D) Tributação alfandegária, venda de títulos orçamentários 

e criação de debêntures. 
(E) Tributação, venda de créditos da dívida pública e 

criação de ministérios.  
 

 
93. O índice de Lerner de poder de monopólio é a medida 

calculada como o excesso do 
 

(A) custo marginal sobre o preço como uma fração do 
preço. 

(B) preço sobre o custo marginal como uma fração do 
custo. 

(C) preço sobre o lucro marginal como uma fração do 
preço. 

(D) custo sobre o preço marginal como uma fração do 
preço. 

(E) preço sobre o custo marginal como uma fração do 
preço. 
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94. A respeito do modelo de Bertrand, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) As empresas produzem uma mercadoria não 

homogênea; cada uma delas considera fixo o preço 
das suas concorrentes, e todas decidem 
simultaneamente qual preço será cobrado. 

(B) As empresas produzem uma mercadoria 
homogênea; cada uma delas considera flutuante o 
preço das suas concorrentes, e todas decidem 
simultaneamente qual preço será cobrado. 

(C) As empresas produzem uma mercadoria 
homogênea; cada uma delas considera fixo o preço 
das suas concorrentes, e todas decidem 
simultaneamente qual preço será cobrado.  

(D) As empresas produzem uma mercadoria não 
homogênea; cada uma delas considera flutuante o 
preço das suas concorrentes, e todas decidem 
simultaneamente qual preço será cobrado. 

(E) As empresas produzem uma mercadoria 
heterogênea; cada uma delas considera fixo o preço 
das suas concorrentes, e todas decidem, em 
momentos diversos, qual preço será cobrado. 

 
 

95. De acordo com a Lei nº 4.320/1964, é correto afirmar que 
o Balanço Orçamentário objetiva demonstrar as receitas 

 
(A) autorizadas e as despesas previstas em confronto 

com as receitas e as despesas empenhadas.  
(B) previstas e as despesas autorizadas em confronto 

com as receitas e as despesas realizadas.  
(C) correntes e as despesas empenhadas em confronto 

com as receitas e as despesas autorizadas. 
(D) empenhadas e as despesas correntes em confronto 

com as receitas e as despesas realizadas.  
(E) revistas e as despesas automáticas em confronto 

com as receitas e as despesas realizadas.  
 

 
96. De acordo com a Lei nº 4.320/1964, é correto afirmar que 

o Balanço Patrimonial demonstra 
 

(A) o Ativo Financeiro, o Ativo Integralizado, o Passivo 
Financeiro, o Passivo a Integralizar, o Saldo 
Patrimonial e as Contas de Consolidação.  

(B) o Ativo Corrente, o Ativo Permanente, o Passivo 
Financeiro, o Passivo Corrente, o Saldo Tributário e 
as Contas de Consolidação.  

(C) o Ativo Financeiro, o Ativo Intangível, o Passivo 
Financeiro, o Passivo Imobilizado, o Saldo 
Orçamentário e as Contas de Compensação.  

(D) o Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, o Passivo 
Financeiro, o Passivo Permanente, o Saldo 
Patrimonial e as Contas de Compensação.  

(E) o Ativo Fiscal, o Ativo a Integralizar, o Passivo 
Fiscal, o Passivo Subscrito, o Saldo Patrimonial e as 
Contas de Compensação.  

 
 
 
 

97. Vários fatores dificultam o processo de comunicação, por 
meio dos ruídos, obstáculos e distorção das mensagens. 
Assinale a alternativa que não apresenta um desses 
fatores. 

 
(A) Filtragem. 
(B) Linguagem. 
(C) Atitude expansiva. 
(D) Atitude defensiva. 
(E) Seletividade. 

 
 

98. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas.  

 
De acordo com a Lei nº 4.320/1964, os resultados gerais do 

exercício serão demonstrados no(a) __________, no(a) 

________, no Balanço Patrimonial e na Demonstração das 

Variações __________. 

 
(A) Balanço Orçamentário/ Balanço Financeiro/ 

Patrimoniais  
(B) Balanço Orçamentário/ Demonstração do Resultado 

do Exercício/ Orçamentárias 
(C) Demonstração do Resultado do Exercício/ Balanço 

Fiscal/ Fiscais 
(D) Balanço Orçamentário/ Balanço Tributário/ 

Patrimoniais 
(E) Demonstração do Resultado do Exercício/ 

Financeiro/ Orçamentárias 
 

 
99. São princípios orçamentários legais inerentes à lei 

orçamentária anual: 
 

I. O Princípio da Unidade. 
II. O Princípio da Vinculação das Receitas. 
III. O Princípio da não Discriminação. 
IV. O Princípio da Universalidade. 
V. O Princípio da Anualidade. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I e III, apenas. 
(B) I, II e V, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) II, III, IV e V, apenas. 
(E) I, IV e V, apenas. 
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100. Os subsistemas do Sistema Integrado de Administração 
Financeira (SIAFI) estão organizados por módulos ou 
grupos. Assinale a alternativa que os apresenta. 

 
(A) Controle de Haveres e Destinações; Administração da 

Rede; Execução Tributária e Financeira; Organização 
de Tabelas; e Recursos Complementares com 
Aplicação Específica.  

(B) Controle de Haveres e Obrigações; Administração 
do Sistema; Execução Orçamentária e Financeira; 
Organização de Tabelas; e Recursos 
Complementares com Aplicação Específica. 

(C) Controle de Deveres e Obrigações; Administração 
do Sistema; Execução Contábil e Financeira; 
Organização de Gráficos; e Recursos 
Complementares com Disposição Específica.  

(D) Controle de Haveres e Obrigações; Administração 
dos Fluxos; Execução Orçamentária e Fiscal; 
Organização de Tabelas; e Recursos Suplementares 
com Aplicação Específica.  

(E) Controle de Débitos e Créditos; Administração do 
Sistema; Execução Tributária e Financeira; 
Organização de Figuras; e Recursos 
Complementares com Aplicação Específica.  

 
 

101. Assinale a alternativa que apresenta as finalidades do 
Sistema Integrado de Dados Orçamentários (SIDOR). 

 
(A) Escriturar, dinamizar e gerenciar a proposta 

orçamentária de todas as unidades federadas. 
(B) Propor, dinamizar e elaborar a proposta 

orçamentária para todas as unidades federadas.  
(C) Propor, organizar e gerenciar a proposta 

orçamentária para todas as unidades orçamentárias.  
(D) Estruturar, organizar e elaborar a proposta 

orçamentária para todas as unidades orçamentárias.  
(E) Estruturar, organizar e elaborar a proposta 

orçamentária de todas as unidades federadas. 
 

 
102. De acordo com a Lei nº 4.320/1964, é correto afirmar que, 

no processo orçamentário, Restos a Pagar são as despesas 
 

(A) empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, 
distinguindo-se as despesas processadas das não 
processadas.  

(B) empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, não 
se distinguindo as despesas processadas das não 
processadas.  

(C) programadas e não pagas até 31 de dezembro, 
distinguindo-se as despesas proteladas das não 
proteladas.  

(D) empenhadas e não pagas até 31 de janeiro, 
distinguindo-se as despesas processadas das não 
processadas.  

(E) processadas e não pagas até 31 de dezembro, 
distinguindo-se as despesas respaldadas das não 
respaldadas.  

 
 
 
 

103. Despesas de Exercícios Anteriores são dívidas 
 

(A) não reconhecidas no exercício atual e resultantes de 
compromissos gerados em exercícios ulteriores, 
para as quais o orçamento respectivo não 
consignava crédito próprio, com saldo suficiente 
para atendê-las, mas que não tenha sido 
processado naquela época. 

(B) reconhecidas no exercício atual e resultantes de 
compromissos quitados em exercícios anteriores, 
para as quais o orçamento respectivo consignava 
crédito próprio, com saldo insuficiente para atendê-
las, mas que tenha sido processado naquela época. 

(C) reconhecidas no exercício atual e resultantes de 
compromissos gerados em exercícios anteriores, 
para as quais o orçamento respectivo consignava 
crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, 
mas que não tenha sido processado naquela época. 

(D) desconhecidas no exercício atual e resultantes de 
compromissos gerados em exercícios anteriores, 
para as quais o orçamento respectivo não 
consignava crédito próprio, com saldo suficiente 
para atendê-las, mas que tenha sido processado 
naquela época. 

(E) reconhecidas no exercício anual e resultantes de 
compromissos gerados em exercícios anteriores, 
para as quais o programa respectivo consignava 
crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, 
mas que tenha sido processado naquela época. 

 
 

104. As disponibilidades de caixa da União depositadas no 
Banco Central do Brasil são remuneradas pela 

 
(A) taxa média geométrica ponderada da rentabilidade 

extrínseca dos títulos da Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna de emissão do Tesouro Nacional em 
poder do Banco Central do Brasil.  

(B) média da taxa aritmética ponderada da redutibilidade 
intrínseca dos títulos da Dívida Pública Imobiliária 
Federal interna de emissão do Tesouro Nacional em 
poder do Banco Central do Brasil.  

(C) taxa média aritmética da rentabilidade implícita dos 
títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna 
de emissão do Tesouro Nacional em poder do 
Banco do Brasil.  

(D) média da taxa geométrica ponderada da 
rentabilidade intrínseca dos títulos da Dívida Pública 
Mobiliária Federal interna de emissão do Tesouro 
Nacional em poder do Banco Central do Brasil.  

(E) taxa média aritmética ponderada da rentabilidade 
intrínseca dos títulos da Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna de emissão do Tesouro Nacional em 
poder do Banco Central do Brasil.  
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105. De acordo com a Lei nº 4.320/1964 e com relação a 
Receitas, correlacione as colunas e, em seguida, assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
1. Receitas 

Correntes. 
(   ) Receita tributária. 

2.   Receitas de 
Capital. 

(   ) Receita proveniente da 
realização de recursos 
financeiros oriundos de 
constituição de dívidas. 
 

(   ) Receita agropecuária. 
 

(   ) Receita de serviços e receita 
patrimonial. 
 

 
(A) 2/ 1/ 2/ 1 
(B) 1/ 2/ 1/ 1 
(C) 1/ 2/ 1/ 2 
(D) 1/ 1/ 1/ 2 
(E) 2/ 2/ 2/ 1 

 
 

106. A Projeção das Demonstrações Financeiras é a conclusão 
do processo orçamentário. Assinale a alternativa que 
apresenta os demonstrativos contábeis a projetar. 

 
(A) Demonstração de Investimentos; Balanço Patrimonial; 

Fluxo de Capitais; Demonstração das Origens e 
Aplicações de Resultados. 

(B) Demonstração de Resultados; Balanço Fiscal; Fluxo 
de Capitais; Demonstração das Origens e Aplicações 
de Recursos. 

(C) Balanço Patrimonial; Balanço Orçamentário; Balanço 
Financeiro; Demonstração das Variações 
Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa; e 
Demonstração do Resultado Econômico. 

(D) Demonstração de Resultados; Balanço Fiscal; Fluxo 
de Caixa; Demonstração das Origens e Aplicações 
de Recursos. 

(E) Demonstração de Aplicações; Balanço de Caixa; 
Fluxo Patrimonial; Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos. 

 
 

107. A classificação da despesa orçamentária segundo a 
natureza está organizada por 

 
(A) categorias econômicas, grupos, modalidades de 

aplicação e elementos. 
(B) categorias financeiras, grupos, modalidades de 

atuação e elementos. 
(C) categorias econômicas, modos, modalidades de 

aplicação e implementos. 
(D) categorias financeiras, grupos, capacidades de 

aplicação e elementos. 
(E) categorias discriminantes, modalidades de aplicação 

e elementos.  
 
 
 
 
 
 

108. A classificação da receita por fontes de recursos é 
inicialmente dividida em cinco grupos. Assinale a 
alternativa que os apresenta. 

 
(A)  

Recursos do Tesouro – Exercício Corrente 

Recursos de Outros Pontos – Exercício Corrente 
Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores 
Recursos de Outros Pontos – Exercícios 
Anteriores 
Recursos Contratados 

(B)  

Recursos do Tesouro – Exercício Corrente 
Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente 
Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores 
Recursos de Outras Fontes – Exercícios 
Anteriores 

Recursos Direcionados  
(C)  

Recursos do Tesouro – Exercício Corrente 
Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente 
Recursos do Tesouro – Exercícios Posteriores 
Recursos de Outras Fontes – Exercícios 
Posteriores
Recursos Condicionados 

(D)  

Recursos do Tesouro – Exercício Corrente 
Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente 
Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores 
Recursos de Outras Fontes – Exercícios 
Anteriores
Recursos Condicionados 

(E)  

Recursos do Tesouro – Exercício Constante 
Recursos de Outras Fontes – Exercício 
Constante
Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores 
Recursos de Outras Fontes – Exercícios 
Anteriores
Recursos Não Condicionados  

 
 

109. No que diz respeito a clima organizacional, os conflitos 
podem ter três níveis de gravidade. Assinale a alternativa 
que apresenta esses níveis.  

 
(A) Percebido; extirpado; e manifestado. 
(B) Percebido; experienciado; e manifestado. 
(C) Tramado; experiencial; e grupal. 
(D) Pessoal; grupal; e manifestado.  
(E) Existencial; traumatizante; e organizacional.  
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110. Em linhas gerais, o objetivo da governança corporativa é a 
atuação coordenada de todos os investidores, majoritários 
e minoritários. Com relação aos papéis da governança 
corporativa, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Prover direcionamento geral para a corporação e 

aprovar estratégias. 
II. Monitorar e avaliar o desempenho da organização. 
III. Aprovar os objetivos e estratégias financeiras. 
IV. Garantir que os sistemas monitorem o cumprimento 

de padrões éticos e legais.  
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 

111. Com relação à equivalência de capitais, é correto afirmar 
que a equação de valor 

 
(A) permite que sejam analisados capitais diferentes, 

referidos a datas diferentes e para uma mesma data 
focal, sem necessidade de fixar taxa de juros.  

(B) permite que sejam igualados capitais diferentes, 
referidos a datas diferentes e para uma mesma data 
focal, desde que seja fixada uma taxa de juros.  

(C) permite que sejam igualados capitais diferentes, 
referidos à mesma data e para uma mesma data 
focal, desde que seja fixada uma taxa de comissão. 

(D) não permite igualar capitais diferentes, referidos à 
mesma data e para a mesma data focal, mesmo 
fixando uma taxa de juros. 

(E) permite que sejam igualados capitais diferentes, 
referidos a datas diferentes e para uma mesma data 
local, desde que não seja fixada uma taxa de ágio. 

 
 

112. Com relação aos principais sistemas de amortização de 
empréstimos e financiamentos, marque V para verdadeiro 
ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Sistema de amortização constante.  
(   ) Sistema francês.  
(   ) Sistema americano.  
(   ) Sistema de amortizações críticas.  
(   ) Sistema de amortizações variáveis. 

 
(A) F/ F/ V/ V/ V 
(B) F/ F/ F/ V/ F 
(C) F/ V/ V/ F/ F 
(D) V/ V/ V/ F/ V 
(E) V/ F/ F/ V/ V 

 
 

113. Com relação à expansão das atividades do Estado, é 
correto afirmar que a lei de Wagner estabelece que 

 
(A) as rendas crescem mais do que os gastos nacionais 

em qualquer Estado progressista.  
(B) os gastos crescem mais do que a renda nacional em 

qualquer Estado socialista. 
(C) os gastos crescem mais do que a renda nacional em 

qualquer Estado progressista. 
(D) os gastos não crescem mais do que a renda 

nacional em nenhum Estado progressista. 
(E) os gastos crescem tanto quanto a renda nacional 

nos Estados progressistas. 
 

 
114. Com relação à Gestão de Pessoas (GP), assinale a 

alternativa que apresenta as formas hierarquizadas de 
competência. 

 
(A) Especiais da organização; formacionais; gerenciais; 

e individuais.  
(B) Essenciais da organização; matriciais; parentais; e 

inovadoras. 
(C) Triviais da organização; multifuncionais; gerenciais; 

e individuais. 
(D) Especiais da organização; tradicionais; gerenciais; e 

inovadoras. 
(E) Essenciais da organização; funcionais; gerenciais; e 

individuais. 
 

 
115. Sobre os níveis da cultura organizacional, marque V para 

verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Arranjos. 
(   ) Valores compartilhados. 
(   ) Valores atribuídos. 
(   ) Pressuposições básicas. 
(   ) Artefatos.  

 
(A) V/ V/ F/ V/ F 
(B) F/ V/ V/ F/ V 
(C) V/ F/ V/ V/ F 
(D) F/ V/ F/ V/ V 
(E) V/ F/ V/ F/ V 

 
 

116. Com relação a desenvolvimento e capacitação de 
Recursos Humanos, o levantamento das necessidades de 
treinamento pode ser feito nos seguintes níveis de análise, 
exceto: 

 
(A) análise organizacional. 
(B) análise dos recursos humanos. 
(C) análise da estrutura de cargos. 
(D) análise do treinamento. 
(E) análise multifuncional.  
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117. Leia o texto abaixo, relacionado a cultura e poder nas 
organizações, e, em seguida, assinale a alternativa que 
preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 
A partir do empowerment, as pessoas passam a assumir 

responsabilidade: pela execução ______________ da tarefa; pela 

melhoria contínua do ________________; pela orientação para 

as metas a alcançar; pelo foco no ______________; pelas 

atividades grupais ou em equipe; pelo foco na missão 

_________________ e na visão do negócio; e pela ação 

traduzida em agregar ________________. 

 
(A) excelente/ trabalho/ cliente/ organizacional/ valor 
(B) máxima/ trabalho/ cliente/ departamental/ valor 
(C) excelente/ ambiente/ cliente/ individual/ clientes 
(D) mínima/ ambiente/ concorrente/ organizacional/ valor 
(E) excelente/ trabalho/ concorrente/ organizacional/ 

clientes 
 

 
118. Sobre a forma como a moderna Gestão de Pessoas (GP) 

considera as pessoas na organização, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Como seres humanos e ativadores de recursos 

organizacionais. 
(   ) Como seres ativos e ativadores de parceiros 

competentes. 
(   ) Como parceiros da organização e talentos 

fornecedores de competências. 
(   ) Como parceiros da coordenação e talentos 

fornecedores de criatividade. 
(   ) Como ativadores de talentos organizacionais e 

parceiros competentes.  
 

(A) V/ V/ F/ V/ F 
(B) F/ V/ V/ F/ V 
(C) V/ F/ F/ V/ F 
(D) V/ F/ V/ F/ F 
(E) F/ F/ V/ V/ V 

 
 

119. Com relação a desenvolvimento e capacitação de 
Recursos Humanos, assinale a alternativa que apresenta 
os dois tipos de métodos de desenvolvimento de pessoas 
fora do cargo. 

 
(A) Tutoria (mentoring) e reaproveitamento. 
(B) Tutoria (mentoring) e treinamento. 
(C) Consultoria (tutoring) e aconselhamento. 
(D) Especialização e aconselhamento. 
(E) Especialização e acompanhamento. 

 
 
 
 

120. Com relação a desenvolvimento e capacitação de 
Recursos Humanos, é correto afirmar que 
Desenvolvimento Organizacional é uma abordagem de 

 
(A) mudança comportamental, na qual os próprios 

colaboradores formulam a mudança necessária e a 
implementam através da assistência de um consultor 
interno.  

(B) reestruturação organizacional, na qual os próprios 
diretores formulam a mudança necessária e a 
implementam através da assistência de um consultor 
externo.  

(C) mudança organizacional, na qual colaboradores 
externos formulam a mudança necessária e a 
implementam através da assistência de um consultor 
interno.  

(D) mudança organizacional, na qual os próprios 
colaboradores formulam a mudança necessária e a 
implementam através da assistência de um consultor 
interno ou externo.  

(E) reestruturação organizacional, na qual os sócios 
majoritários formulam a mudança necessária e a 
impõem por meio de um diretor interno.  

 
 
 


