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Texto I para responder às questões de 01 a 05.
Energia nuclear: ontem e hoje
Guerra e paz
O sucesso do primeiro reator nuclear pode ser comparável em importância à descoberta do fogo, à invenção da
máquina a vapor, do automóvel ou avião ou, mais modernamente, à difusão da internet pelo mundo – afinal, tornou
possível usar a enorme quantidade de energia armazenada no núcleo atômico.
As circunstâncias daquele momento fizeram com que essa energia fosse primeiramente empregada na guerra, com
a produção de três bombas atômicas – duas lançadas sobre o Japão, em agosto de 1945, pondo fim ao conflito. Mas,
terminada a “guerra quente” – e iniciada a Guerra Fria –, os reatores nucleares, já a partir de 1950, passaram a ser
construídos com propósitos pacíficos.
Mais potentes e tecnologicamente avançadas, essas máquinas começaram a produzir diversos elementos radioativos
(molibdênio e iodo, por exemplo) que eram incorporados em quantidades adequadas a produtos farmacêuticos
(radiofármacos), que passaram a ser usados na medicina nuclear para diagnóstico e tratamento de doenças.
Na década de 1950, surgiram vários reatores para gerar eletricidade, trazendo bem‐estar e conforto às populações.
O pioneiro foi Obminsk (Rússia), em 1954, e, dois anos depois, Calder Hall (Reino Unido), primeira usina nuclear de larga
(Odilon A. P. Tavares. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/. Adaptado.)
escala, que funcionou por 50 anos.

01
Dentre as expressões em destaque nos trechos a seguir, há um efeito de sentido diferente dos demais, indicado em
A) “[...] que funcionou por 50 anos.” (4º§)
B) “[...] primeira usina nuclear de larga escala, [...]” (4º§)
C) “Na década de 1950, surgiram vários reatores [...]” (4º§)
D) “[...] duas lançadas sobre o Japão, em agosto de 1945, [...]” (2º§)
E) “[...] já a partir de 1950, passaram a ser construídos com propósitos pacíficos.” (3º§)

02
Em “Na década de 1950, surgiram vários reatores para gerar eletricidade, trazendo bem‐estar e conforto às populações.”
(4º§), o trecho em destaque é introduzido por um termo que expressa um(a)
A) suposta atitude.
D) efeito visado, um propósito.
B) efeito contingente.
E) valor condicional impositivo.
C) situação irreversível.

03
O destaque dado pelo enunciador em “guerra quente” apresenta como razão discursiva
A) marcação de duplo sentido da expressão.
B) destaque de um fato histórico citado no texto.
C) indicação de uma expressão inadequada ao contexto.
D) intensificação de uma informação referente à guerra citada.
E) destaque de denominação atribuída pelo enunciador à guerra mencionada.

04
Em relação às informações do texto, analise as afirmativas a seguir.
I. O sucesso do primeiro reator nuclear é tão ou mais importante que a descoberta do fogo e a difusão da internet pelo
mundo.
II. A energia nuclear teve, a princípio, como principal objetivo, a construção de bombas atômicas utilizadas em guerras.
III. Os terceiro e quarto parágrafos apontam efeitos benéficos obtidos a partir da produção dos reatores nucleares.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) III.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.
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05
Sabendo‐se que a reativação do referente em um texto é realizada por meio da função anafórica ou catafórica,
formando‐se cadeias coesivas, é correto afirmar que em “essa energia” (2º§) o termo em destaque
A) antecipa a expressão “energia” (2º§).
D) faz referência à energia de um modo geral.
B) faz referência à energia citada no 1º§.
E) aponta para um elemento ausente no discurso.
C) dá realce ao tipo de energia mencionado.
Texto II para responder às questões de 06 a 10.
A reação brasileira
Ainda em 1954, foi lançado ao mar o primeiro submarino com propulsão nuclear, o Nautilus, dos EUA. Pouco depois,
vieram navios como o Savannah (EUA, 1962) e o Otto Hahn (Alemanha, 1964) – este último era capaz de navegar
impressionantes 40 mil km com apenas 2 kg de urânio‐235.
O Brasil reagiu a esses fatos. Aqui, foram criados, a partir de 1949, institutos e centros de pesquisa voltados
fundamentalmente para as questões nucleares. Nessas instituições, tiveram lugar a construção e operação dos primeiros
reatores nucleares do país, voltados tanto para a produção de radiofármacos quanto para a pesquisa e formação de
pessoal especializado.
Em 1957, o primeiro reator nuclear da América Latina, o IEA‐R1, entrou em operação no então Instituto de Energia
Atômica (IEA) – atualmente, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) na Universidade de São Paulo.
Em 1960, começou a funcionar o reator Triga Mark‐1, no então Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR) – hoje,
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) –, na Universidade Federal de Minas Gerais. Cinco anos
depois, foi a vez, no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do primeiro reator de pesquisa totalmente
construído por empresa brasileira, o Argonauta, no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN).
Em 1988, o Brasil inaugurou seu primeiro reator nuclear genuinamente nacional, o Ipen/MB‐01, resultado de
parceria entre pesquisadores do Ipen e da Marinha do Brasil. O objetivo primordial daquela máquina, além da pesquisa,
é formar recursos humanos.
Atualmente, o Brasil conta com duas unidades nucleares de grande porte para geração de eletricidade: Angra I, em
funcionamento há 30 anos, e Angra II, a partir de 2000. Também localizado em Angra dos Reis (RJ), o reator Angra III,
em construção, está previsto para entrar em funcionamento em 2016.
(Odilon A. P. Tavares. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/. Adaptado.)

06
O trecho em que é possível identificar a opinião do enunciador acerca de fato mencionado no texto está indicado em
A) “[...] foi lançado ao mar o primeiro submarino com propulsão nuclear, [...]” (1º§)
B) “[...] capaz de navegar impressionantes 40 mil km com apenas 2 kg de urânio‐235.” (1º§)
C) “[...] institutos e centros de pesquisa voltados fundamentalmente para as questões nucleares.” (2º§)
D) “Nessas instituições, tiveram lugar a construção e operação dos primeiros reatores nucleares do país, [...]” (2º§)
E) “Em 1957, o primeiro reator nuclear da América Latina, o IEA‐R1, entrou em operação no então Instituto de Energia
Atômica (IEA) [...]” (3º§)

07
Em “O Brasil reagiu a esses fatos.” (2º§) ocorre
A) comparação implícita.
B) emprego de termos opostos.
C) abrandamento de sentido de um termo indesejável.
D) atribuição de ação própria do ser humano a ser inanimado.
E) a substituição de um termo por outro, havendo uma relação lógica entre eles.

08
De acordo com a estrutura do texto, é correto afirmar que sua função principal é
A) expressar a visão subjetiva dos fatos apresentados.
B) informar sobre ações do Brasil referentes à energia nuclear.
C) divulgar conceitos e opiniões sobre o Brasil de ontem e de hoje.
D) ressaltar o valor do primeiro reator nuclear de pesquisa do Brasil.
E) informar sobre a real situação do Brasil referente às energias alternativas.
Cargo: AS2 – Assistente de Liquidação Financeira
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09
Algumas palavras ou expressões indicam o modo como as ideias do texto relacionam‐se entre si. Em “além da
pesquisa” (5º§) a expressão “além de” indica
A) ressalva.
B) conclusão.
C) acréscimo.
D) explicação.
E) confirmação.

10
Diante do exposto no texto, é correto afirmar que o título “A reação brasileira” é uma referência
A) ao efeito advindo de fatos apresentados no 1º§.
B) ao papel do Brasil no atual cenário internacional.
C) à comparação feita entre as ações internacionais e brasileiras.
D) às consequências das ações do Brasil em relação à energia atômica.
E) ao processo de reintegração do Brasil ao grupo de países que pesquisam a energia nuclear.
Texto III para responder às questões de 11 a 17.
O presente e o futuro dos exames de imagem
Para o professor Celso Darío Ramos, do Departamento de Radiologia da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é da medicina nuclear que vem o que há de mais moderno hoje no que diz
respeito aos exames de imagem. Um exemplo citado por ele é PET‐CT, equipamento que possibilita, ao mesmo tempo,
indicar a função biológica de determinado órgão do corpo, por meio da tecnologia PET (tomografia por emissão de
pósitrons), bem como mostrar a anatomia de várias partes do corpo, com o auxílio do CT (tomografia computadorizada).
Celso explica que tanto a tomografia por emissão de pósitrons quanto a computadorizada utilizam radiação para
produzir imagens. No caso da medicina nuclear, essa radiação é captada dentro do próprio corpo do paciente graças à
injeção de um radiofármaco, uma espécie de glicose que emite uma fraca radiação. “Para analisar um tumor, por
exemplo, quanto mais agressivo, mais ele consome a glicose radioativa, se tornando radioativo também. Com isso, o
equipamento vai identificar as características desse tumor, desde a sua fisiologia ao seu grau de agressividade. Com a
medicina nuclear é possível fazer imagens do cérebro para avaliar doenças, bem como da distribuição do sangue no
coração”, exemplifica o especialista.
(Disponível em: http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2013/06/para‐especialistas‐medicina‐nuclear‐ditara‐futuro‐dos‐exames‐de‐imagem.html.)

11
Relacionando o assunto tratado à fonte bibliográfica no final do texto, é correto afirmar que se trata de uma
informação científica em uma linguagem
A) formal e restrita a especialistas da saúde.
B) informal, acessível ao público a que se destina.
C) técnica, específica a um público relacionado à área.
D) acessível a um público sem formação específica na área.
E) precisa e objetiva, destinada exclusivamente a especialistas na área.

12
A transcrição da fala do especialista tem como principal função
A) contrapor a informação anterior.
D) orientar sobre o uso do equipamento mencionado.
B) demonstrar a importância do texto.
E) divulgar o trabalho desenvolvido por um especialista.
C) sustentar as informações expostas.

13
Em “Para o professor Celso Darío Ramos, do Departamento de Radiologia da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é da medicina nuclear que vem o que há de mais moderno hoje no
que diz respeito aos exames de imagem.” (1º§), o trecho em destaque indica uma
A) afirmação.
D) explicação desnecessária.
B) especificação.
E) suspensão do pensamento.
C) interrupção da coesão.
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14
Em “[...] mais ele consome a glicose radioativa, se tornando radioativo também. [...]” (2º§), o termo em destaque
tem como referente
A) agressivo.
D) glicose radioativa.
B) um tumor.
E) corpo do paciente.
C) análise do tumor.

15
O verbo de elocução “exemplifica”, usado ao final do texto para mencionar a fala do especialista, pode ser substituído,
sem alteração de sentido, por
A) objeta.
B) replica.
C) elucida.
D) assente.
E) determina.
Texto IV para responder às questões de 16 a 20.
A rosa de Hiroshima
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa, sem nada.
(Vinicius de Moraes. In: Ítalo Moriconi (Org.). Os cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.)

16
Considerando que o poema “A rosa de Hiroshima”, de Vinicius de Moraes, faz uma referência ao uso da energia
nuclear citado no texto I “Energia nuclear: ontem e hoje”, por ocasião da guerra, é correto afirmar que, em relação ao
texto III “O presente e o futuro dos exames de imagem”, existe uma
A) abordagem diferente.
D) comparação quanto ao uso da energia nuclear.
B) negação dos fatos apresentados.
E) continuidade, uma sequência do assunto abordado.
C) confirmação dos fatos mencionados.

17
Considerando as relações de coerência estabelecidas por determinadas palavras, indique o par de trechos destacados
(textos III e IV) cuja relação indicada pelos termos grifados é a mesma.
A) “... bem como mostrar a anatomia...” (1º§) – “Como rosas cálidas”
B) “Com isso, o equipamento vai identificar...” (2º§) – “Estúpida e inválida”
C) “... diz respeito aos exames de imagem.” (1º§) – “Pensem nas crianças”
D) “Com a medicina nuclear é possível fazer imagens...” (2º§) – “Sem cor sem perfume”
E) “Para o professor Celso Darío Ramos, do Departamento de Radiologia...” (1º§) – “Da rosa de Hiroshima”

18
No texto IV, é correto afirmar que o eu lírico tem como interlocutor
A) o leitor.
B) as crianças.
C) as meninas.

D) as mulheres.
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19
Na linguagem poética, estão presentes recursos estilísticos e efeitos de sentido. Sabendo que o termo “rosa” foi
empregado, predominantemente, no sentido conotativo no texto, assinale o verso a seguir que NÃO confirma tal
afirmação.
A) “A rosa hereditária”
D) “A antirrosa atômica”
B) “Estúpida e inválida”
E) “Sem rosa, sem nada”
C) “A rosa com cirrose”

20
A repetição da palavra “rosa”, empregada como um recurso estilístico, no poema de Vinicius de Moraes,
A) fornece ao leitor um sentido de dinamismo.
B) expressa oposições entre as citações da palavra.
C) enfatiza a palavra acrescentando‐lhe novo significado.
D) evita o duplo sentido pelo uso de conectivos em lugar de “rosa”.
E) estabelece uma comparação entre as várias rosas apresentadas.

LÍNGUA INGLESA
Read text V to answer 21 through 25.
Introducing the perfect chemistry between a green technology and a blue world
There is a formula for a healthy new world. That’s why Braskem invested millions in
research to become the first company in the world to use Brazilian sugar cane as a natural
plastic source, collaborating with the reduction of the GHG emissions. Its commitment to
a sustainable development resulted in a benchmark eco‐efficient process that estimulates
the markets in which Braskem operates and generates new opportunities.
The world dreamed. Braskem made it happen.

(Newsweek/Issues 2012, Special Edition, cover. Adaptado.)

21
The aim of the ad is to
A) announce Braskem’s innovative energy sources.
B) assert Brasken belief in responsible development.
C) generate business opportunities for top research.

D) estimulate the markets in which Braskem operates.
E) make Braskem become the world’s leading company.

22
In “Its commitment to a sustainable development resulted in a benchmark eco‐efficient process […]”, ITS refers to
A) GHG.
B) world.
C) health.
D) Braskem.
E) reduction.

23
The word that does NOT fit the ad’s context is
A) cut.
B) ounce.
C) growth.

D) standard.

E) investigation.

24
In “The world dreamed. Braskem made it happen.” , there is a relation of _______________ between the sentences.
A) result
B) contrast
C) emphasis
D) adding
E) listing

25
In “Braskem operates and generates new opportunities”
A) a gerund form is used.
B) there is a demonstrative.
C) the Simple Present is used.

D) no linking word is present.
E) verbs are in the plural form.
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Read text VI to answer from 26 and 27.
This is the first chapter of the mythic Star Wars saga.
Set thirty years before the original Star Wars film, Episode I introduces young Anakin
Skywalker, a boy with special powers, unaware that the journey he is beginning will
transform him into the evil Darth Vader.
Obi‐Wan Kenobi, the wise old Jedi from the original series, is a determined young
apprentice and Palpatine, well known as the evil Emperor, is an ambitious Senator in the
Galactic Republic.
It is a time when the Jedi Knights are the guardians of peace in a turbulent galaxy and a
young Queen fights to save her people. In the shadows an evil force is waiting for the
right moment to strike.

EVERY GENERATION HAS A LEGEND.
EVERY JOURNEY HAS A FIRST STEP.
EVERY SAGA HAS A BEGINNING.

(Reinildes Dias. Reading Critically in English, 3rd ed. UFMG 2002.)

26
Anakin Skywalker is
A) the new Emperor of the great Galactic Republic.
B) going to become a wicked creature in the future.
C) beginning his apprenticeship to become a dwarf.

D) the same famous original Jedi from the first series.
E) finishing his tough journey before the original film.

27
Match columns according to words’ use in context.
( ) Bad.
1. Saga.
( ) Trip.
2. Unaware.
( ) Attack.
3. Strike.
( ) Tale.
4. Evil.
( ) Oblivious.
5. Wise.
( ) Prudent.
6. Journey.
The correct sequence is
A) 6, 2, 3, 5, 4, 1.
B) 4, 6, 3, 1, 2, 5.
C) 3, 1, 2, 6, 5, 4.

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

Read text VII to answer 28 through 30.

Montenegro
Ministry of Economy

Government of Montenegro launched first round
for offshore production concession contracts
on 7 August 2013.
The Ministry of Economy of Montenegro launched its
first bid round for a production concession contract.
A total of 3,191 square kilometres of offshore area is
Offered, comprising of 13 blocks in the Adriatic Sea.
More information about the Round, data availability, and
overall procedure can be obtained either by contacting
tender@petroleum.me or at
www.petroleum.me
(The Economist, September 4th, 2013. Page 86.)
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28
The government of Montenegro is looking for
A) offshore foes.
B) possible buyers.
C) concession contracts.

D) business partnership.
E) round trip information.

29
According to the ad
A) the contracts depend on overall procedure.
B) the first bid will ensure a concession contract.
C) over three thousand square miles are offered.

D) a series of bids for oil exploration have opened.
E) thirty blocks of the Adriatic Sea will be available.

30
The area to be explored is located
A) upon the shore.
B) away from shore.
C) close to the edge.

D) towards the shore.
E) opposite the border.

RACIOCÍNIO LÓGICO
31
Considere as seguintes proposições:
 se a geladeira não está ligada, então a água está gelada;
 se a geladeira está ligada, então a garrafa não está cheia.
Ora, a garrafa está cheia. Conclui‐se, então, que a
A) água está gelada.
B) geladeira está ligada.
C) geladeira está ligada e a garrafa está cheia.

D) geladeira está ligada ou a garrafa não está cheia.
E) geladeira não está ligada e a água não está gelada.

32
Quatro veículos – uma moto, um carro, um caminhão e um ônibus – saíram simultaneamente de uma cidade A em
direção a uma cidade B. Considere que, para completar a viagem, o ônibus gastou vinte minutos a mais do que o
carro e meia hora a menos do que a moto. Sabe‐se, também, que o caminhão gastou 50 minutos a mais do que o
carro. Sendo assim, é correto afirmar que o
A) carro não foi o mais rápido.
D) ônibus e o caminhão chegaram juntos.
B) caminhão chegou antes do carro.
E) ônibus foi o último a completar a viagem.
C) caminhão e a moto chegaram juntos.

33
Três automóveis, sendo um esportivo, um conversível e um sedan, serão utilizados para transportar 8 crianças. De
quantas maneiras as crianças poderão se agrupar para entrar nos 3 veículos, considerando que 2 crianças devem
entrar no automóvel esportivo, 3 no conversível e 3 no sedan?
A) 480.
B) 560.
C) 630.
D) 720.
E) 810.

34
A seguir estão representados um triângulo equilátero e um quadrado, cujos perímetros são iguais.

Se a diferença entre os lados dessas 2 figuras é igual a 3 cm, então, o perímetro de cada uma delas mede
A) 24 cm.
B) 28 cm.
C) 32 cm.
D) 36 cm.
E) 40 cm.
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35
A negação da proposição “André não é solteiro ou Bruno é casado” é
A) André é casado ou Bruno é solteiro.
D) André não é casado e Bruno é solteiro.
B) André é solteiro e Bruno não é casado.
E) André é solteiro ou Bruno não é casado.
C) André é casado e Bruno não é solteiro.

36
Use a lógica para descobrir os números que faltam no quadro apresentado.

A soma desses números é igual a
A) 431.
B) 482.

C) 503.

D) 527.

E) 544.

37
Márcio jogou basquete durante um certo período, tendo começado numa segunda‐feira, de acordo com a frequência
representada a seguir:
Segunda‐feira, Quinta‐feira, Domingo, Quarta‐feira, Sábado, Terça‐feira, Sexta‐feira,...
Se no total ele jogou basquete 150 vezes, então o último dia em que praticou o esporte caiu num(a)
A) domingo.
D) sexta‐feira.
B) segunda‐feira.
E) sábado.
C) quarta‐feira.

38
Sejam as proposições:
 Se a porta está fechada, então a janela está aberta ou a porta está fechada;
 Se a porta está fechada, então a janela está fechada e a porta não está fechada;
 Se a porta ou a janela estão fechadas, então a porta está fechada e a janela está aberta;
Tais proposições são, respectivamente, exemplos de
A) tautologia, contingência e contradição.
D) contradição, contingência e tautologia.
B) contingência, contradição e tautologia.
E) contingência, tautologia e contradição.
C) tautologia, contradição e contingência.

39
Num grupo com 50 adolescentes: 18 usam aparelho ortodôntico; 7 usam óculos e aparelho ortodôntico; e, 10 não
usam aparelho ortodôntico nem óculos. A probabilidade de se escolher um adolescente que use óculos e não use
aparelho ortodôntico é igual a
A) 32%.
B) 40%.
C) 44%.
D) 52%.
E) 56%.

40
João disse: “Se eu acordo cedo, então eu não durmo de tarde.” Considerando que João mentiu, é correto afirmar que
ele
A) dormiu de tarde.
D) não acordou cedo e não dormiu de tarde.
B) não acordou cedo.
E) não acordou cedo ou não dormiu de tarde.
C) não acordou cedo e dormiu de tarde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41
Com base no Orçamento Público no Brasil, são competências da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), EXCETO:
A) Estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa.
B) Orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de orçamento.
C) Interpretar, aplicar e elaborar propostas para o aperfeiçoamento da legislação tributária e aduaneira federal.
D) Proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos, ao acompanhamento da execução orçamentária.
E) Estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais sob sua responsabilidade.

42
São finalidades do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, EXCETO:
A) Formular o planejamento estratégico nacional.
B) Gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal.
C) Formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
D) Formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social.
E) Executar os orçamentos anuais de todos os órgãos e unidades da administração pública federal.

43
Analise as seguintes atribuições:
 Responsável por desempenhar o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu
âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das suas unidades administrativas, tendo em vista a consistência
da programação do órgão.
 Responsável pela apresentação da programação orçamentária detalhada da despesa por programa, ação e subtítulo.
 Dentre outras atribuições, sua atuação no processo orçamentário compreende: formalização, ao órgão setorial, da
proposta de alteração da estrutura programática sob a responsabilidade de suas unidades administrativas; coordenação
do processo de atualização e aperfeiçoamento das informações constantes do cadastro de ações orçamentárias; análise
e centralização das propostas orçamentárias das unidades administrativas; e, consolidação e formalização de sua
proposta orçamentária.
As atribuições mencionadas pertencem ao(à)
A) Órgão Setorial.
D) Secretaria do Tesouro Nacional.
B) Unidade Orçamentária.
E) Secretaria de Orçamento Federal.
C) Secretaria da Receita Federal.

44
Relacione adequadamente os Princípios Orçamentários aos respectivos conceitos.
1. Unidade.
2. Universalidade.
3. Periodicidade.
4. Exclusividade.
5. Orçamento bruto.
6. Não vinculação da receita de impostos.
(

) A LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades,
fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
( ) Estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam‐se
dessa proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito,
ainda que por Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO), nos termos da lei.
( ) Preconiza o registro das receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.
( ) Veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria CF.
( ) O exercício financeiro é o período de tempo ao qual se referem a previsão das receitas e a fixação das despesas
registradas na LOA.
( ) Todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento
legal dentro de cada nível federativo.
A sequência está correta em
A) 4, 6, 3, 2, 5, 1.
B) 2, 4, 5, 6, 3, 1.
C) 3, 4, 5, 1, 2, 6.
D) 4, 5, 3, 2, 1, 6.
E) 2, 5, 6, 4, 1, 3.
Cargo: AS2 – Assistente de Liquidação Financeira
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.

‐ 10 ‐

CONCURSO PÚBLICO – COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN
45
A respeito dos conceitos e princípios orçamentários, analise.
I. O __________________ tem por objeto a disciplina jurídica de toda a atividade financeira do Estado e abrange
receitas, despesas e __________________.
II. O __________________ tem por objeto específico a disciplina jurídica de uma das origens da receita pública: o
tributo.
III. As normas básicas referentes ao Direito Financeiro e ao Tributário encontram‐se no(a) __________________.
IV. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro,
penitenciário, econômico, urbanístico e, também, __________________.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.
A) direito financeiro / direito tributário / crédito público / constituição federal / orçamento
B) orçamento / constituição federal / crédito público / direito financeiro / direito tributário
C) direito financeiro / créditos públicos / direito tributário / constituição federal / orçamento
D) direito tributário / créditos públicos / direito financeiro / constituição federal / orçamento
E) direito tributário / créditos públicos / direito financeiro / orçamento / constituição federal

46
Sobre os Princípios Orçamentários, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Visam estabelecer regras básicas, a fim de conferir racionalidade aos processos de elaboração, execução e controle
do orçamento público.
( ) Visam estabelecer regras básicas, a fim de conferir eficiência aos processos de elaboração, execução e controle do
orçamento público.
( ) Visam estabelecer regras básicas, a fim de conferir transparência aos processos de elaboração, execução e controle
do orçamento público.
( ) Válidos para todos os Poderes e entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
( ) Estabelecidos e disciplinados, tanto por normas constitucionais e infraconstitucionais quanto pela doutrina.
A sequência está correta em
A) F, F, F, F, F.
B) F, F, F, V, V.
C) F, F, V, V, V.
D) F, V, V, V, V.
E) V, V, V, V, V.

47
A respeito da Receita Pública, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Em sentido estrito, são públicas apenas as receitas orçamentárias.
B) Receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem
elemento novo para o patrimônio público.
C) O orçamento é instrumento de planejamento utilizado apenas por entidades públicas e representa o fluxo previsto dos
ingressos e das aplicações de recursos em determinado período.
D) Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário e não integram a LOA. O Estado é mero
depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização
legislativa.
E) Em sentido amplo, receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se desdobram em
receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, e em ingressos
extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

48
O §1º do art. 8º da Lei nº 4.320/64 define que os itens da discriminação da receita serão identificados por números de
código decimal. Convencionou‐se denominar esse código de natureza da receita. A classificação da receita por
natureza é utilizada por todos os entes da Federação e visa identificar a origem do recurso, segundo o fato gerador:
acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos. A natureza da receita representa o
menor nível de detalhamento das informações orçamentárias sobre as receitas públicas, por isso contém as
informações necessárias para as devidas alocações no orçamento. A fim de possibilitar a identificação detalhada dos
recursos que ingressam nos cofres públicos. Esta classificação é formada por um código numérico de
A) 4 dígitos que se subdivide em 2 níveis.
D) 8 dígitos que se subdivide em 6 níveis.
B) 6 dígitos que se subdivide em 8 níveis.
E) 9 dígitos que se subdivide em 6 níveis.
C) 8 dígitos que se subdivide em 4 níveis.
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Em relação à classificação da Receita Orçamentária, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A doutrina classifica as receitas públicas, quanto à procedência, em originárias e derivadas.
B) As receitas orçamentárias podem ser classificadas por natureza, indicador de resultado primário e fonte/destinação de
recursos.
C) A classificação da receita orçamentária em originária e derivada possui uso acadêmico, sendo normatizada e legalmente
utilizada como classificador oficial da receita pelo poder público.
D) Entende‐se por Receitas Públicas Derivadas, as receitas obtidas pelo poder público por meio da soberania estatal.
Decorrem de norma constitucional ou legal e, por isso, são auferidas de forma impositiva, como, por exemplo, as
receitas tributárias e as de contribuições especiais.
E) Entende‐se por receitas públicas originárias, as receitas arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas
pela Administração Pública. Resultam, principalmente, de rendas do patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado
(receita de aluguel), de preços públicos, de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou
agropecuários.

50
Acerca das etapas da receita pública, é INCORRETO afirmar que
A) a primeira etapa da receita orçamentária é a previsão.
B) considerando o modelo de orçamento existente no Brasil, as etapas da receita seguem a ordem de ocorrência dos
fenômenos econômicos.
C) o lançamento, uma das etapas da receita pública, situa‐se no contexto de constituição do crédito tributário, ou seja,
aplica‐se a impostos, taxas e contribuições de melhoria.
D) o recolhimento, uma das etapas da receita pública, corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro Nacional,
pelos contribuintes, aos agentes arrecadadores (instituições financeiras).
E) entende‐se como lançamento, a etapa da receita referente ao ato da repartição competente, que verifica a
procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.

51
Sobre os conceitos específicos de algumas receitas públicas, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A taxa está sujeita ao princípio constitucional da reserva legal e, sob a ótica orçamentária, classifica‐se em: taxas de
fiscalização e taxas de serviço.
B) É proibida a vinculação de receita de todo e qualquer imposto a órgão, fundo ou despesa. A Constituição Federal de
1988 veda qualquer exceção nesse sentido.
C) Os impostos são espécies tributárias cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, o qual não recebe contraprestação direta ou imediata pelo
pagamento.
D) As taxas de fiscalização ou de poder de polícia são definidas em lei e têm como fato gerador o exercício do poder de
polícia e do poder disciplinador, por meio do qual o Estado intervém em determinadas atividades, com a finalidade
de garantir a ordem e a segurança.
E) As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de
serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

52
Considerando a diferença existente entre taxa e preço público, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Taxas são compulsórias (decorrem de lei).
B) Preço público é o valor cobrado por serviços prestados em decorrência de uma relação contratual regida pelo direito
privado.
C) O que legitima o Estado a cobrar a taxa é a prestação ou a disponibilização de serviços públicos específicos e divisíveis
ou o regular exercício do Poder de Polícia.
D) Preço público não é sinônimo de tarifa, em que pese decorrer da utilização de serviços obrigatórios que a Administração
Pública, de forma direta ou indireta, coloca à disposição da população.
E) Preço público, sinônimo de tarifa, decorre da utilização de serviços facultativos que a Administração Pública, de forma
direta ou por delegação (concessão ou permissão), coloca à disposição da população, a qual poderá escolher se os
contrata ou não.
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“A competência para instituição das contribuições sociais é da _______________, exceto das contribuições dos
servidores estatutários dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que são instituídas pelos respectivos entes. As
contribuições sociais para a seguridade social (§6º do art. 195 da CF) estão sujeitas ao princípio da _______________
nonagesimal, ou seja, somente poderão ser cobradas _______________ dias após a publicação da _______________
que as _______________ ou majorou”. Com base nos conceitos de contribuições assinale a alternativa que completa
correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) União / anterioridade / noventa / lei / instituiu
B) Lei / anterioridade / noventa / União / instituiu
C) União / legalidade / cento e oitenta / lei / criou
D) União / anterioridade / cento e oitenta / lei / instituiu
E) Lei / anterioridade / trezentos e sessenta / União / instituiu

54
Considerando o disposto sobre despesa pública na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas.
I. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários
provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no
desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização,
reaparelhamento e racionalização do serviço público.
II. Considerando previsões constitucionais e legislação vigente, é possível aplicar aos responsáveis, em caso de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, algumas sanções, inclusive, multa proporcional ao dano causado
ao erário.
III. De acordo com a Constituição Federal, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização
de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias,
exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) III, apenas.
E) II e III, apenas.

55
Acerca do Orçamento Público, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.
A) Ao Poder Executivo não é permitida a iniciativa de leis, cabendo ao mesmo apenas executá‐las em obediência ao
Princípio da Legalidade.
B) De acordo com a Constituição Federal, cada Poder tem suas atribuições. Portanto, iniciativas de leis são privativas do
Poder Legislativo, sem exceções.
C) As leis que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais são de iniciativa do
Poder Executivo, pois assim determinou a Constituição Federal.
D) As leis que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais são de iniciativa do
Poder Legislativo, pois é função precípua deste Poder propor e aprovar a leis.
E) As leis que estabelecem o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias são de iniciativa do Poder Legislativo, pois é
função precípua deste Poder propor e aprovar a leis. Por sua vez, Lei Orçamentária é de iniciativa do Poder Executivo,
pois assim determinou a Constituição Federal.

56
Em relação à estrutura da programação orçamentária da despesa, é correto afirmar que
A) o programa de trabalho, do ponto de vista operacional, é composto somente pela classificação por esfera e
institucional.
B) a compreensão do orçamento não exige o conhecimento de sua estrutura e sua organização, implementadas por
meio de um sistema de classificação estruturado.
C) o programa de trabalho não define qualitativamente a programação orçamentária, nem responde, de maneira clara e
objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar.
D) na estrutura atual do orçamento público, as programações orçamentárias estão organizadas em programas de
trabalho, mas não contêm informações qualitativas, sejam físicas ou financeiras.
E) o sistema de classificação estruturado da despesa pública tem o propósito de atender às exigências de informação
demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes públicos, as organizações
públicas e privadas e a sociedade em geral.
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Acerca da classificação da despesa por esfera orçamentária, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Na LOA, a esfera tem por finalidade identificar se a despesa pertence ao Orçamento Fiscal (F), da Seguridade Social
(S) ou de Investimento das Empresas Estatais (I).
B) O Orçamento de Investimento se refere ao orçamento das empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
C) A proposta de Orçamento da Seguridade Social será elaborada privativamente pelo Ministério da Saúde, nele não
sendo permitida qualquer interferência de outros órgãos.
D) O Orçamento Fiscal se refere aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
E) O Orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

58
Sobre a classificação da receita orçamentária, quanto à categoria econômica, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Quanto à categoria econômica, classificam as receitas orçamentárias em Receitas Correntes (código 1) e Receitas de
Capital (código 2).
B) Classificam‐se como Receitas de Capital, as receitas provenientes de tributos, de contribuições, da exploração do
patrimônio estatal (Patrimonial) e receitas da exploração de atividades econômicas.
C) Classificam‐se como receitas correntes as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes e outras
receitas correntes.
D) São correntes as receitas arrecadadas dentro do exercício, que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado,
em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido, e constituem instrumento para financiar os objetivos
definidos nos programas e ações correspondentes às políticas públicas.
E) As receitas de capital são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas;
conversão, em espécie, de bens e direitos; recebimento de recursos de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinados a atender Despesas de Capital; e, superávit do Orçamento Corrente.

59
Relacione adequadamente os instrumentos de planejamento na Administração Pública às respectivas atribuições.
(Alguns números poderão ser usados mais de uma vez.)

1. Plano Plurianual.
2. Lei de Diretrizes orçamentárias.
( ) Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
( ) Compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente.
( ) Orienta a elaboração da lei orçamentária anual.
( ) Dispõe sobre as alterações na legislação tributária.
A sequência está correta em
A) 2, 2, 1, 1.
B) 1, 1, 2, 2.
C) 2, 1, 2, 2.
D) 1, 2, 2, 2.
E) 2, 2, 1, 2.

60
“A ____________________ compreenderá o orçamento _________________ referente aos Poderes da União, seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público; o orçamento _________________ das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital social com direito a voto e o orçamento _________________, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os ________________ e fundações instituídos e mantidos
pelo Poder Público.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) Lei orçamentária anual / da seguridade social / de investimento / fiscal / fundos
B) Lei orçamentária anual / de investimento / da seguridade social / fiscal / fundos
C) Lei orçamentária anual / fiscal / de investimento / da seguridade social / fundos
D) Lei de diretrizes orçamentárias / da seguridade social / de investimento / fiscal / fundos
E) Lei de diretrizes orçamentárias / fiscal / de investimento / da seguridade social / fundos
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De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.
A) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório de gestão fiscal.
B) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada trimestre, relatório resumido da execução
orçamentária.
C) O Poder Judiciário publicará, até trinta dias após o encerramento de cada semestre, relatório resumido da execução
orçamentária.
D) O Poder Legislativo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução
orçamentária.
E) O Poder Executivo publicará, até cento e vinte dias após o encerramento de cada quadrimestre, relatório resumido
da execução orçamentária.

62
Com base em normas constitucionais (Constituição Federal de 1988), é correto afirmar que os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais, previstos na referida Carta Magna, serão elaborados em consonância com o plano
plurianual e apreciados pelo(a)
A) Senado.
D) Câmara de Deputados.
B) Poder Judiciário.
E) Supremo Tribunal Federal.
C) Congresso Nacional.

63
“O projeto __________________ será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
creditícia.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) de Lei de Ordinária
D) de Medida Provisória
E) de Lei de Diretrizes Orçamentárias
B) do Plano Plurianual
C) de Lei Orçamentária

64
Considerando estritamente o disposto na Constituição Federal de 1988, o orçamento fiscal e o orçamento de
investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito
a voto, compatibilizados com o plano plurianual, terão, entre suas funções, a de
A) erradicar a corrupção nas empresas estatais.
B) erradicar as desigualdades sociais em todo território nacional.
C) reduzir desigualdades inter‐regionais, segundo critério populacional.
D) erradicar as desigualdades entre norte e sul do país, segundo critério populacional.
E) erradicar as possibilidades de desvio de dinheiro público em todas as esferas governamentais.

65
De acordo com a Constituição Federal, assinale a afirmativa correta.
A) A lei orçamentária anual conterá fixação da receita, previsão da despesa, autorização para abertura de créditos
adicionais suplementares, especiais e extraordinários.
B) A lei orçamentária anual poderá conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, desde que
esses dispositivos não afetem o equilíbrio das contas públicas.
C) A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à fixação da receita e à previsão da despesa, bem como
autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por
antecipação de receita.
D) A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se
incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito,
ainda que por antecipação de receita.
E) A lei de diretrizes orçamentárias não conterá dispositivo estranho à previsão da receita extraorçamentária, não se
incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito,
ainda que por antecipação de receita.
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Com base na Constituição Federal, qual o instrumento jurídico adequado para dispor sobre o exercício financeiro, a
vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual?
A) Decreto.
D) Lei Complementar.
B) Lei Ordinária.
E) Emenda Constitucional.
C) Medida Provisória.

67
Acerca do tratamento adequado aos projetos de leis referentes ao planejamento orçamentário, segundo a Constituição
Federal, é correto afirmar que os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento
anual e aos créditos adicionais,
A) em âmbito federal, serão apreciados pelo Senado Federal.
B) serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
C) de qualquer ente da Federação, serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento
comum.
D) em âmbito federal, serão apreciados pelo Ministério Público Federal e, se aprovados, deverão ser encaminhados ao
Senado Federal.
E) serão apreciados pelos órgãos aos quais se referem e, posteriormente, se aprovados, encaminhados para sanção
pelo chefe do Poder Executivo.

68
Analise as afirmativas.
I. Caberá a uma Comissão permanente, formada por Senadores e Deputados, examinar e emitir parecer sobre os
projetos de plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República.
II. Caberá a uma Comissão mista Parlamentar de Inquérito, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal e exercer o acompanhamento e a fiscalização
orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas.
III. As emendas aos projetos de plano plurianual, de lei de diretrizes orçamentárias, de lei de orçamento anual serão
apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e serão apreciadas, na forma regimental, pelo
Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.
Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

69
Sobre as emendas ao projeto de lei orçamentária, é INCORRETO afirmar que as emendas ao projeto de lei do orçamento
anual, além de outras exigências legais,
A) somente podem ser aprovadas, caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
B) somente podem ser aprovadas se indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação
de despesa.
C) não poderão ser aprovadas se forem relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do
texto do projeto de lei.
D) não poderão ser aprovadas se indicarem, como fontes de recursos, a anulação de despesas oriundas de dotações
para pessoal e seus encargos e de serviço da dívida.
E) não poderão ser aprovadas, se indicarem, como fontes de recursos, a anulação de transferências tributárias
constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.

70
De acordo com a Constituição Federal, qual o instrumento jurídico adequado para estabelecer normas de gestão
financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como as condições para a instituição e funcionamento
de fundos?
A) Circular.
B) Portaria.
C) Decreto‐Lei.
D) Lei Ordinária.
E) Lei Complementar.
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O art. 167 da Constituição Federal estabelece inúmeras vedações em matéria orçamentária. A esse respeito, assinale
a afirmativa INCORRETA.
A) É proibido o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.
B) É proibida a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais.
C) É proibida a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para
outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.
D) É proibida a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo
por maioria absoluta.
E) É proibida a vinculação de receita de quaisquer tributos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos, conforme previsão constitucional e a destinação de recursos para as ações e
serviços públicos de saúde, a manutenção e desenvolvimento do ensino, a realização de atividades da administração
tributária e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita.

72
Em relação às inúmeras restrições constitucionais em matéria orçamentária, analise.
I. A abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes, é vedada pela Constituição Federal.
II. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade
social, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, é vedada pela Constituição
Federal.
III. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa, é vedada pela Constituição Federal.
IV. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelo
Governo Federal e pelos governos Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com
pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é vedada pela Constituição
Federal.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II, III e IV.
B) IV, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, II e IV, apenas.

73
“Os créditos adicionais ________________ e _________________ terão vigência no exercício financeiro em que forem
autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que,
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) suplementares / especiais
D) suplementares / extraordinários
B) especiais / extraordinários
E) complementares / extraordinários
C) complementares / especiais

74
Sobre as receitas públicas, disposta na Lei Complementar nº 101/2000, marque V paras as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas.
( ) Consideram‐se requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a fixação, a liquidação e o pagamento dos
créditos oriundos da arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
( ) O Poder Legislativo poderá efetuar reestimativa de receita constante do projeto de Lei Orçamentária Anual, exceto
se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Neste caso, somente o Poder Executivo poderá
promover as devidas alterações.
( ) As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, não considerarão os efeitos das alterações na
legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.
( ) As previsões de receita serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos quatro anos, da
projeção para os quatro seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas que
poderiam ser utilizadas.
A sequência está correta em
A) F, F, F, F.
B) V, F, F, F.
C) F, F, F, V.
D) V, V, F, F.
E) V, V, V, V.
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Existem situações em que é possível efetuar a abertura de crédito adicional sem indicação prévia da origem dos
recursos que deverão suportar a despesa. Tratam‐se de despesas imprevisíveis e urgentes. O crédito adicional a ser
aberto denomina‐se Crédito Adicional Extraordinário. A Constituição Federal exemplifica a referida possibilidade
como despesas
A) necessárias para prevenir situação de calamidade pública.
B) decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.
C) necessárias para sediar gastos com grandes eventos internacionais.
D) necessárias para que o Brasil seja capaz de declarar guerra a um potencial inimigo.
E) necessárias para se efetuar um planejamento que seja capaz de coibir comoção interna.

76
Com base na periodicidade, no que se refere às dotações orçamentárias, de acordo com a Constituição Federal, é
correto afirmar que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares
e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública,
ser‐lhes‐ão entregues
A) anualmente.
D) semestralmente.
B) mensalmente.
E) quadrimestralmente.
C) bimestralmente.

77
Acerca do Planejamento: Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas, disposto na Lei Complementar
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deverá avaliar o cumprimento das metas fiscais
de cada quadrimestre, na forma legalmente estabelecida.
B) A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por meio de
sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada cons‐
titucionalmente.
C) No prazo de até trinta dias após a publicação dos orçamentos, conforme determinado pela Lei de Diretrizes Orçamentá‐
rias, e observadas as disposições legalmente estabelecidas, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o
cronograma de execução mensal de desembolso.
D) Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica não poderão ser utilizados em finalidade diversa. Esses recursos
serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso dos recursos financeiros no cofre público.
E) Decorrido um bimestre, se verificado que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Riscos Fiscais, somente o Poder Executivo, estará obrigado a promover,
nos sessenta dias subsequentes, limitação de empenho, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

78
Em relação aos dispositivos legais atinentes à Despesa Pública, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado
de estimativa do impacto orçamentário‐financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios
subsequentes.
B) Considera‐se adequada à lei orçamentária anual, a despesa compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses
instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.
C) A estimativa do impacto orçamentário‐financeiro, no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios
subsequentes, da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa,
não necessita esclarecer as premissas e a metodologia de cálculo utilizadas.
D) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado
de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
E) Considera‐se adequada à lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar,
previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício financeiro.
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Em relação à renúncia de receita pública, conforme dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, analise as afirmativas.
I. Além de atender a legislação vigente, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário‐financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes.
II. Dentre as formas prescritas de renúncia de receita pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal cita a anistia, a remissão,
o subsídio, o crédito presumido, a concessão de isenção em caráter não geral, a alteração de alíquota ou a
modificação da base da cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado.
III. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício que possa ser caracterizado como renúncia de receita
pública, implicar em medidas de compensação, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas
referidas.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) III, apenas.
E) II e III, apenas.

80
Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, entende‐se como despesa obrigatória de caráter continuado, a despesa
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
A) um exercício.
D) dois semestres.
B) um semestre.
E) quatro exercícios.
C) dois exercícios.

81
Assinale a alternativa INCORRETA, no que tange à despesa obrigatória de caráter continuado.
A) Considera‐se aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, a prorrogação da despesa criada por prazo
determinado.
B) As despesas obrigatórias de caráter continuado não serão executadas antes da implementação, se for o caso, das
medidas de compensação, seja pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
C) Não será considerado aumento permanente de receita pública, o aumento proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, mesmo que legalmente criado por
prazo indeterminado.
D) Os atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado deverão ser instruídos com a estimativa
do impacto orçamentário‐financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
E) Os atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado serão acompanhados de comprovação
de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais,
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, serem compensados pelo aumento permanente de receita ou
pela redução permanente de despesa.

82
Em relação à legalidade das transferências voluntárias, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Os recursos transferidos voluntariamente de um ente da Federação para outro, podem ser utilizados em finalidade
diversa da pactuada, desde que pertencente à mesma categoria econômica.
B) Para que seja efetuada a transferência voluntária, de um ente da Federação para outro, é necessária a comprovação,
por parte do beneficiário, do cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.
C) Para que seja efetuada a transferência voluntária, de um ente da Federação para outro, é necessária a existência de
dotação específica, além do cumprimento de outras exigências estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentárias.
D) Entende‐se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a
título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os
destinados ao Sistema Único de Saúde.
E) Para que seja efetuada a transferência voluntária, de um ente da Federação para outro, é necessária a comprovação,
por parte do beneficiário, de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos
devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos.
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) disciplina o percentual máximo da receita corrente
líquida a ser gasto com despesa de pessoal pelos entes da Federação. Os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e a
União podem gastar, no máximo, respectivamente:
A) 60%, 60%, 60% e 50%.
D) 50%, 50%, 50% e 60%.
B) 50%, 60%, 60% e 60%.
E) 60%, 60%, 50% e 50%.
C) 50%, 50%, 60% e 60%.

84
Na Administração Pública brasileira existe a possibilidade da destinação de recursos para, direta ou indiretamente,
cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas do setor privado, conforme disposto na Lei
Complementar nº 101/2000. Acerca da possibilidade de recursos públicos serem destinados ao setor privado, assinale
a afirmativa correta.
A) O Banco Central do Brasil, autarquia Federal vinculada ao Ministério da Fazenda, está proibido de conceder às
instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos.
B) Em hipótese alguma, em virtude de vedação constitucional, poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de
operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional.
C) A destinação de recursos públicos para o setor privado, pessoa jurídica, mediante operações de crédito, terão a
prevenção de insolvência e outros riscos a cargo do fundo garantidor de crédito (FGC), não se admitindo nenhum
outro mecanismo.
D) Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou
indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres deverão ser superiores a 1,5% a.m. em relação
ao custo de captação.
E) A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas
jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias
e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

85
Na Lei Complementar nº 101/2000 existem inúmeros conceitos relativos à dívida e endividamento público, dentre
eles, o seguinte: “É o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação,
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para
amortização em prazo superior a doze meses, bem como as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas
receitas tenham constado do orçamento”. O conceito descrito refere‐se a
A) Operação de Crédito.
D) Refinanciamento da Dívida Mobiliária.
B) Concessão de Garantia.
E) Dívida Pública Consolidada ou Fundada.
C) Dívida Pública Mobiliária.

86
“Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito – art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta
Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao __________________________, proposta de limites
globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso
VI do art. 52 da Constituição.” Com base na Lei Complementar nº 101/2000, assinale a alternativa que completa
corretamente a afirmativa anterior.
A) Senado Federal
D) Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
B) Plenário da Câmara
E) Comissão Mista Permanente de Orçamento e Gestão
C) Ministério Público Federal

87
“Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um _______________,
deverá ser a ele reconduzida até o término dos ______________ subsequentes, reduzindo o excedente em, pelo menos,
____________ no primeiro”. Com base na Lei Complementar nº 101/2000, assinale a alternativa que completa correta e
sequencialmente a afirmativa anterior.
A) bimestre / dois / 20%
D) quadrimestre / três / 25%
B) bimestre / três / 20%
E) quadrimestre / quatro / 25%
C) semestre / quatro / 20%
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Considerando os prazos legalmente estabelecidos para o envio dos projetos de leis referentes ao planejamento da
Administração Pública Federal, a Proposta de Lei Orçamentária Anual para o exercício seguinte deve ser enviado pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional até
A) 15 de abril de cada ano.
B) 31 de agosto de cada ano.
C) 10 de dezembro de cada ano.
D) o fim da sessão legislativa de cada ano.
E) o fim do primeiro período da sessão legislativa de cada ano.

89
“O processo de elaboração do PLOA se desenvolve no âmbito do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal e
envolve um conjunto articulado de tarefas _______________ e um _______________ gerencial e operacional com
especificação de _______________, de produtos e da _______________ dos agentes.” Assinale a alternativa que
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) complexas / valor / projetos / centralização
B) insignificantes / desenho / valor / nomeação
C) complexas / cronograma / etapas / participação
D) árduas / complexo / procedimentos / desarticulação
E) insignificantes / aspecto / projetos / descentralização

90
Sobre o processo de elaboração da proposta orçamentária, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O processo pressupõe a constante necessidade de tomada de decisões nos seus vários níveis.
B) Na elaboração do orçamento é importante o acompanhamento das despesas que constituem obrigações constitucionais
e legais da União.
C) Para nortear o desenvolvimento do processo, deve ser levado em consideração o fato de o orçamento ser um
instrumento de viabilização do planejamento do Governo.
D) O processo compreende a coordenação por parte da Unidade Orçamentária, a execução por parte dos órgãos
centrais e a fiscalização e Tomada de Contas por parte das Setoriais Orçamentárias.
E) Na elaboração do orçamento, a ênfase deve ser na análise da finalidade do gasto da Administração Pública,
transformando o orçamento em instrumento efetivo de programação, de modo a possibilitar a implantação da
avaliação das ações.

91
De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, é INCORRETO afirmar que o(a)
A) projeto de lei orçamentária anual deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias.
B) projeto de lei orçamentária anual será acompanhado das medidas de compensação a renúncias de receita e ao
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.
C) projeto de lei orçamentária anual conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos
orçamentos com os objetivos e metas legalmente estabelecidos.
D) lei orçamentária consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não
esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão.
E) projeto de lei orçamentária anual conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido
com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

92
São considerações referentes às subvenções econômicas, EXCETO:
A) Ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos.
B) Concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores.
C) Cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos.
D) Cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa.
E) Cobertura, direta ou indireta, dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de
manutenção de bens, produtos e serviços em geral.
Cargo: AS2 – Assistente de Liquidação Financeira
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.
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A Lei de Diretrizes Orçamentárias, segundo a Lei Complementar nº 101/2000, disporá sobre
A) condições necessárias para contratação de pessoal terceirizado.
B) critérios e forma de não efetivação de pagamento de despesas, mesmo após a regular liquidação.
C) critérios e forma de limitação de previsão de receitas a serem arrecadadas no exercício financeiro.
D) condições e exigências para recebimento de doações de entidades privadas para pagamento de pessoal.
E) equilíbrio entre receitas e despesas, além das normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos
programas financiados com recursos dos orçamentos.

94
Os códigos dos elementos de despesa estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.
A descrição dos elementos pode não contemplar todas as despesas a eles inerentes, sendo, em alguns casos, exempli‐
ficativa, como na tabela a seguir.
Elemento de despesa
[...]
9
10
11
12
[...]
14
15

Salário‐Família
Seguro Desemprego e Abono Salarial
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar
Diárias – Civil
Diárias – Militar

Sobre o elemento de despesa, é correto afirmar que tem por finalidade identificar o(a)s
A) objeto de gasto.
B) cidadão que recebe salário‐família.
C) cidadão que recebe seguro desemprego.
D) funcionários que receberam diárias no exercício financeiro.
E) instituição financeira responsável pelo pagamento do abono salarial.

95
Entende‐se por investimento, uma das despesas de capital, como despesas orçamentárias com
A) a constituição ou aumento do capital de empresas.
B) a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização.
C) o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e
externa, contratual ou mobiliária.
D) a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando
a operação não importe aumento do capital.
E) softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários
à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
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De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) São entes da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município brasileiro.
B) A receita corrente líquida será apurada somando‐se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze
anteriores, excluídas as duplicidades.
C) No âmbito da Administração Pública, denomina‐se Empresa Controlada a sociedade cuja maioria do capital social
com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, à ente da Federação.
D) Considera‐se Empresa Estatal Dependente, a empresa controlada que receba do ente controlador recursos
financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso,
aqueles provenientes de aumento de participação acionária.
E) Para apuração da Receita Corrente Líquida deve‐se efetuar o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes,
efetuando‐se a dedução dos valores transferidos voluntariamente a outros entes da Federação.
Cargo: AS2 – Assistente de Liquidação Financeira
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.
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Acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), assinale a alternativa INCORRETA.
A) As disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) obrigam a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios.
B) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.
C) As disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em âmbito federal, obriga o Poder
Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal.
D) As disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) obrigam toda a administração
direta e, também, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
E) As disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não alcançam o Tribunal de Contas
da União, o Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, o Tribunal de Contas do Município.

98
No Brasil, legalmente, toda ação do Governo deve estar estruturada em programas orientados para a realização dos
objetivos estratégicos definidos para o período do PPA, ou seja, quatro anos. Na base de dados do SIOP (Sistema
Integrado de Planejamento e Orçamento), o campo que identifica o programa contém quatro dígitos. A integração
das ações orçamentárias com o PPA é retratada na figura a seguir.

(MTO/ 2014.)

A ação, que era uma das categorias compartilhadas entre PPA e LOA, passa a integrar exclusivamente a LOA. Os
programas, que constam em ambos os instrumentos, são subdivididos em: temáticos e de gestão. Todavia, na LOA,
há alguns programas que não constam no PPA, que são os programas compostos exclusivamente por operações
especiais, entendidas como
A) ações que aumentam o nível da produção pública.
B) despesas que se caracterizam por retratar a atividade produtiva no âmbito federal, contribuindo para a produção de
bens ou serviços à sociedade.
C) despesas que expandem a produção pública ou criam infraestrutura para novas atividades, ou, ainda, implementam
ações inéditas num prazo determinado.
D) despesas que envolvem um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais
resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo.
E) despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais
não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Cargo: AS2 – Assistente de Liquidação Financeira
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.
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Com base no art. 2º, caput, da Lei nº 4.320/64, entende‐se por exercício financeiro, período de tempo ao qual se
referem à previsão das receitas e à fixação das despesas registradas na LOA, o período
A) de 4 anos.
B) compreendido entre 15 de abril e 31 de agosto de cada ano.
C) compreendido entre 2 de fevereiro a 31 de agosto de cada ano.
D) compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano.
E) compreendido entre 2 de fevereiro a 22 de dezembro de cada ano.

100
Entende‐se por ações orçamentárias as operações das quais resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem
para atender ao objetivo de um programa. Incluem‐se, também, no conceito de ação, as transferências obrigatórias
ou voluntárias a outros entes da Federação e às pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções,
auxílios, contribuições, entre outros, e os financiamentos. A atividade é instrumento de programação utilizado para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações
A) que se caracterizam por não retratarem a atividade produtiva no âmbito federal.
B) limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão da ação de governo.
C) das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
D) limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para o aperfeiçoamento da ação de governo.
E) que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção
da ação de Governo.

Cargo: AS2 – Assistente de Liquidação Financeira
Prova aplicada em 27/04/2014 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 28/04/2014.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 05 (cinco) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 100 (cem) itens de múltipla escolha. Leia‐o atentamente.
7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta
correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da
unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet,
no site www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no site www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme
disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

