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• As questões objetivas têm cinco alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas 
está correta; 

• Além deste caderno de prova, contendo quarenta 
questões objetivas, você receberá do fiscal de 
sala: 

 • a folha de respostas das questões objetivas 
  

 
•  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher a folha de 
respostas; 

• Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul; 

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s); 

• Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em sua folha de respostas, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 
devido registro na ata da sala; 

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento da 
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca da folha 
de respostas em caso de erro; 

• Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de 
respostas; 

• A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na folha de respostas; 

• Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas; 

• Boa sorte! 
 

 
 
 

 

• Você dispõe de 3 horas para a realização da 
prova, já incluído o tempo para a marcação da 
folha de respostas; 

• 2 horas e 30 minutos após o início da prova é 
possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de 
prova; 

• 30 minutos antes do término do período de 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de provas. 

 

• Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova; 

• Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
prova; 

• Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala; 

• Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Gestão de Processos  

1 
A Teoria de Sistemas e a Contingencial têm como objetivos 
compreender as organizações como um fenômeno social. O uso 
de seus princípios possibilita o desenvolvimento de modelos de 
gestão melhor adaptados ao mundo contemporâneo.  
Sobre essas teorias, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(  ) A visão sistêmica auxilia  na conscientização de que todo 

fenômeno é parte de um fenômeno maior.  
(  ) A visão sistêmica transforma conceitos e passa  da orientação 

prescritiva para a orientação explicativa do comportamento 
das variáveis que interferem na organização. 

(  ) A abordagem contingencial parte do princípio de que as 
tendências para os acertos ou erros só podem ser verificadas 
pela vivência, e não pela razão. 

As afirmativas são, respectivamente, de cima para baixo. 
(A) F – F – F. 
(B) F – V – V. 
(C) V – V – F. 
(D) V – V – V. 
(E) F – F – V. 
 

2 
Um fluxograma representa graficamente a dinâmica do processo 
e a lógica de execução. Tem também a capacidade de mostrar as 
atividades que podem ser iniciadas em paralelo ou que 
dependem de outras. Construído a partir de uma simbologia 
convencionada permite a leitura padronizada pelos envolvidos 
nos processos. 
Assinale a seguir a opção que indica os modelos mais utilizados 
no mapeamento dos processos de trabalho. 
(A) ISO, PDCA e BPMN. 
(B) BRAINSTORM e 5W2H. 
(C) ISHIKAWA e IDEFO.  
(D) IEPC,BPMN, IDEFO,UML e PDCA. 
(E) EPC, BPMN, IDEFO e UML. 
 

3 
A análise de processos é um gerador de conhecimento sobre a 
ação da organização. Esse conhecimento permite avaliar e inferir 
a satisfação e o grau de agregação de valor obtido pela entrega 
de bens e serviços à sociedade.   
Sobre a análise de processos, analise as afirmativas a seguir. 
I. Focaliza os clientes – os processos são formulados tendo a 

demanda do cliente como ponto de partida. 
II.  Agrega valor – os processos garantem agregação de valor 

para o ambiente externo. 
III. Gera conhecimento e desenvolve competências no ambiente 

produtivo. 
Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 

4 
Todo trabalho realizado nas empresas faz parte de algum 
processo. Não existe um produto ou um serviço oferecido por 
uma empresa sem um processo empresarial. 
Sobre processo, assinale a afirmativa correta. 
(A) Um grupo de atividades desnecessárias ao funcionamento da 

empresa, cujos órgãos executores não precisam ser 
especificados. 

(B) Uma série de tarefas ou etapas que recebem insumos, sem 
valor agregado, usados para fins genéricos por seu receptor. 

(C) Uma sequência de acontecimentos, geralmente não 
interrelacionados, que produzem resultados aleatórios. 

(D) Um grupo de atividades, efetuadas logicamente, que 
produz bens ou serviços, de valor para o cliente. 

(E) Um conjunto de documentos associados a um evento 
organizacional. 

 

5 
A cadeia de valor representa o mapa integrado dos processos 
essenciais da organização. Ela pode substituir o tradicional 
organograma e coloca os processos essenciais como fonte de 
vantagens competitivas e de competências organizacionais. 
Sobre a cadeia de valor, assinale a afirmativa correta.  
(A) É a visão macro da organização sob o ponto de vista dos 

fornecedores e, especialmente, dos clientes. 
(B) Demonstra como a organização cumpre a missão, como 

operacionaliza as estratégias e como agrega valor aos clientes 
e aos intervenientes. 

(C) Enumera as possíveis causas de um determinado 
problema e serve para ampliar a análise e a identificação 
de soluções.  

(D) Demonstra a visão dos gestores quanto à distribuição dos 
recursos organizacionais.  

(E) É a visão macro da organização sob o ponto de vista do 
mercado, dos acionistas e da propriedade, seja ela pública ou 
privada.  

 

6 
As técnicas de levantamento visam direcionar a identificação de 
informações relevantes para o mapeamento dos processos. O 
levantamento focaliza um rol pré-definido de variáveis que 
precisam ser pesquisadas. 
Assinale a opção que indica a técnica de levantamento que deve 
ser utilizada para consultar um grande número de pessoas, com 
menor custo e tempo. 
(A) Entrevista.  
(B) Workshop. 
(C) Observação. 
(D) Questionário. 
(E) Relatório. 
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7 
A sigla PDCA significa Plan, Do, Check, Action, em inglês. Em 
português respectivamente, Planejar, Fazer, Checar e Agir. O ciclo 
PDCA é utilizado pelos gestores para a melhoria dos processos de 
uma empresa. 
As opções a seguir referem-se ao ciclo PDCA, à exceção de uma. 
Assinale-a.  
(A) É uma ferramenta voltada especialmente à identificação de 

forças e fraquezas, auxiliando no planejamento estratégico. 
(B) É a influência dos modelos da qualidade no escopo da Gestão 

por Processos nas organizações. 
(C) Pressupõe o estabelecimento de metas e a definição de 

métodos para alcançá-las. 
(D) Permite à organização experimentar as vantagens das 

práticas de planejamento das melhorias. 
(E) É um ferramenta de apoio gerencial, associada à noção de 

melhoria contínua. 
 
 

Gestão de Políticas Públicas  

8 
Dentre as abordagens de politicas públicas a literatura aponta 
dois tipos principais que consituem um dos grandes problemas 
conceituais em relação ao tema, pois estas abordagens implicam 
em entender a política pública a partir de quem a implementa ou 
a partir do enfrentamento a um problema público independente 
de ser uma ação do Estado.  
Assinale a opção que apresenta os dois tipos de abordagens. 
(A) Estatista e multicêntrica. 
(B) Top down e bottom up. 
(C) Incremental e garbage can (lata de lixo). 
(D) Rede de políticas públicas e de participação social. 
(E) Racional e de multiplos fluxos. 
 

9 
Lowi estabeleceu em sua tipologia quatro principais formatos de 
políticas públicas.  
Assinale a opção que apresenta estes formatos. 
(A) Econômicas, sociais, fiscais e essenciais. 
(B) Distributivas, redistributivas, constitutivas e regulatórias. 
(C) Participativas, em rede, igualitárias e assistenciais. 
(D) Normativas, distributivas, assistenciais e fiscais. 
(E) Regulatórias, redistributivas, sociais e econômicas 
 

10 
Leia o fragmento a seguir. 
Modelo de formulação de políticas públicas, consagrado por 
entender que tal formulação é composta por etapas ou fases, que 
podem ou não acontecer de maneira sequencial e dentre as quais 
se destacam a identificação do problema, a formação da agenda, 
a formulação de alternativas de solução, a tomada de decisão, a 
implementação e a avaliação.  
O fragmento apresenta as características do modelo 
(A) incremental. 
(B) de multiplos fluxos. 
(C) ciclo de políticas públicas. 
(D) de racionalidade absoluta. 
(E) de racionalidade limitada. 
 

11 
A avaliação é uma fase importante do processo de políticas 
públicas. 
Analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa 
verdadeira e (F) para a falsa. 
(  ) A avaliação permite ao gestor gerar informações úteis para 

futuras políticas públicas. 
(  ) A avaliação permite ao gestor prestar contas de seus atos. 
(  ) A avaliação permite ao gestor corrigir e previnir falhas. 
(  ) A avaliação permite ao gestor identificar as barreiras que 

impedem o sucesso de um programa. 
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, de cima para 
baixo. 
(A) F – F – F - F 
(B) F – V – F – V 
(C) V – F – V – F 
(D) V – V – V – V 
(E) V – V – F – F 
 

12 
Em relação à classificação dos atores sociais que participam do 
processo de elaboração e formulação de políticas públicas, a 
literatura apresenta dois grandes grupos de atores sociais. 
Assinale a opção que apresenta os dois grupos de atores sociais. 
(A) Representantes eleitos para cargos políticos e os designados 

para cargos públicos. 
(B) Representantes do poder legislativo e do poder executivo. 
(C) Dirigentes políticos e representantes da burocracia estatal. 
(D) Representantes dos partidos políticos e os da mídia. 
(E) Atores estatais e os oriundos da sociedade civil. 
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13 
No processo de formulação de políticas públicas após a fase 
inicial, em que são apontados os principais problemas públicos a 
serem enfrentados e terem sido escolhidas as alternativas de 
solução para o enfrentamento dos problemas, é chegado o 
momento de implementação das políticas públicas.  
Os principais autores apontam dois modelos principais de 
implementação. Assinale a opção que apresenta esses modelos. 
(A) Top down (modelo de cima para baixo) e Bottom up (modelo 

de baixo para cima). 
(B) Rede de políticas públicas e redes sociais. 
(C) Modelo estatista e modelo multicêntrico 
(D) Modelo de múltiplos fluxos e modelo racional. 
(E) Modelo incremental e modelo “lata de lixo”. 
 

14 
Relacione os modelos adotados no processo de formulação de 
políticas públicas, listados a seguir, às suas respectivas 
características. 
1. Modelo principal agente. 
2. Modelo elitista.  
3. Modelo plural. 
(  ) modelo em que poucos indivíduos determinam o rumo das 

políticas. 
(  ) modelo em que há um maior número de atores capazes de 

influenciar as decisões políticas. 
(  ) modelo em que existe uma relação consensual entre dois 

atores: o que contrata um indivíduo ou organização para 
executar um serviço ou fornecer um produto, e o outro, que 
é o contratado para prestar o serviço. 

Assinale a opção que apresenta a relação correta, de cima para 
baixo. 
(A) 2 - 3 – 1. 
(B) 3 - 1 - 2.  
(C) 1 - 2 – 3.  
(D) 1 - 3 – 2.  
(E) 2 - 1 – 3.  
 
 

Gestão de Projetos  

15 
A matriz de estrutura lógica deve ser reformulada sempre que for 
necessário, e o único método seguro para seu preenchimento é o 
de aproximações sucessivas, onde cada passo deve ser 
complementado por outro. Entre outros parâmetros, a matriz 
informa sobre os insumos necessários ao alcance do produto do 
projeto.  
Assinale a opção que corresponde aos grupos de recursos 
utilizados em projetos. 
(A) Financeiros, humanos, intangíveis e materiais. 
(B) Tecnológicos, humanos, materiais e renováveis. 
(C) Materiais, financeiros, tecnológicos e intangíveis. 
(D) Humanos, financeiros, tecnológicos e não-renováveis. 
(E) Intangíveis, renováveis, tecnológicos e humanos. 
 

16 
Um projeto não tem existência isolada. Ele se relaciona a outras 
estruturas e atividades, além de integrar e ser parte do ambiente 
que o rodeia. Nesse sentido, o ambiente precisa ser 
continuamente avaliado para a identificação de oportunidades e 
ameaças. 
A respeito das propriedades de um sistema, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) Um sistema é um conjunto de elementos que podem ser 

desagregados de um todo, formando microssistemas. 
(B) Os sistemas existem dentro de sistemas maiores e podem ser 

subdivididos em sistemas menores. 
(C) Os elementos que compõem um sistema não podem ser 

diferentes, com funções e estrutura diferenciadas. 
(D) Os sistemas não podem integrar múltiplos macrossistemas. 
(E) Os sistemas são autogeridos, mas não autocorrigidos. 
 

17 
A literatura técnica de projetos define três instâncias que 
compõem o ciclo de vida do projeto: a modelagem ou 
configuração, o gerenciamento e a avaliação de projetos. 
Apesar dos projetos tratarem de diferentes situações, produtos e 
finalidades, apresentam características comuns.  
Assinale a opção que melhor corresponde à definição de 
projetos. 
(A) É um documento que contém um inventário de intenções e 

aspirações. 
(B) É uma organização perene com a finalidade de gerar um 

produto. 
(C) É uma organização permanente que compreende uma 

sequência de atividades dirigidas para gerar um ou mais 
produtos. 

(D) É uma organização temporária, que tem como propósito 
gerar um ou mais produtos. 

(E) É uma organização transitória, que compreende uma 
sequência lógica de atividades dirigidas para a geração de um 
produto. 

 

18 
A instância da modelagem dos projetos tem como foco a 
definição dos produtos/serviços a serem gerados. Um projeto se 
extingue quando gera o produto a que se propôs ou, quando 
eventualmente falha. 
Assinale a opção que corresponde à definição de produto de um 
projeto. 
(A) Uma classe de bens tangíveis e intangíveis, excluindo as 

ideias, pois as mesmas fazem parte de concepção do projeto. 
(B) Uma classe de bens tangíveis e intangíveis ou mesmo ideias 

geradas pelo projeto. 
(C) Uma classe restrita a bens tangíveis. Todo produto deve gera 

um bem material. 
(D) Uma classe de bens públicos gerada pelo projeto. 
(E) Uma classe de bens intangíveis, incluindo serviços ou ideias 

geradas pelo projeto. 
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19 
O passo mais importante para o detalhamento de um projeto é a 
definição das atividades. A atividade é a unidade básica do 
projeto. Cada atividade é uma ação discreta ou um congregado 
de ações referidas à geração de uma fração do produto.  
Assinale a opção que corresponde aos fatores que devemos levar 
em consideração na definição das atividades de um projeto. 
(A) Completude, descrição, limites e simplicidade. 
(B) Completude, orçamento, simplicidade e duração. 
(C) Descrição, limites, simplicidade e demanda. 
(D) Completude, limites, simplicidade e demanda. 
(E) Duração, simplicidade, orçamento e limites. 
 

20 
O controle e o monitoramento são dois sistemas interligados que 
processam o acompanhamento do projeto.  Em linhas gerais, 
podemos delimitar o foco do controle da eficácia do projeto, 
enquanto o monitoramento está centrado na busca da eficiência 
da utilização dos recursos. 
Assinale a opção que corresponde a uma das regras básicas para 
a formulação do plano de controle do projeto. 
(A) Simplicidade - a mobilização de recursos deve ser 

proporcional ao tamanho do projeto. 
(B) Tolerância – as margens de erro permitidas devem ser, 

sempre que possível, estimadas. 
(C) Significância – as ações de controle devem ser sempre 

reativas. 
(D) Acuidade – os pontos críticos devem ser objeto de restrições. 
(E) Relevância – o foco do controle devem ser os mecanismos e 

as tarefas específicas. 
 

21 
Riscos são ocorrências negativas passiveis de incidirem sobre o 
projeto. Na identificação de riscos associados ao projeto, 
devemos considerar a magnitude do impacto e a sua 
probabilidade de ocorrência.  
Sobre os riscos associados a projetos, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) As taxas de risco associadas ao projeto são máximas na fase 

de lançamento e declinam até o término das atividades. 
(B) As taxas de risco associadas ao projeto são maiores quando o 

projeto está no seu fim, porque os recursos financeiros 
também estarão acabando. 

(C) Os projetos que envolvem a produção ou a geração de 
serviços inéditos, inovadores ou revolucionários, envolvem 
menos riscos do que outros tipos de projetos. 

(D) Os riscos do projeto dificilmente poderão ser calculados 
mediante a coleta de dados de mercado e informações 
comerciais. 

(E) A análise de risco deve considerar o provisionamento de 
recursos adicionais para o projeto. 

 

22 
A análise dos efeitos e das externalidades tem como propósito 
determinar os riscos que ameaçam o projeto e a forma de 
diminuí-los, tanto quanto os seus custos e benefícios indiretos. 
A respeito de efeitos e externalidades de um projeto, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Efeitos para trás são aqueles que reforçam situações pré-

existentes ao projeto. 
(B) Efeitos para frente são aqueles que ocorrem em paralelo a 

realização do projeto e, que criam situações novas. 
(C) As externalidades diferem dos efeitos, na medida em que 

estão referidas a fatos e ocorrências passíveis de controle e 
sob a influência do projeto. 

(D) Externalidades são ocorrências negativas, auferidas ou 
geradas de forma indireta pelo projeto. 

(E) As externalidades, auferidas ou geradas, estão relacionadas às 
oportunidades e ameaças relacionadas ao ambiente interno do 
projeto. 

 
 

Liderança e Comunicação  

23 

“Se fizermos uma retrospectiva de nossas experiências de 
trabalho em equipe e olharmos à nossa volta, vamos perceber 
que é muito comum encontrarmos as chamadas “pessoas 
difíceis”. Isto nos leva a constatação de que, tanto como líderes 
quanto como membro de uma equipe, temos que aprender a lidar 
com estas pessoas”.  

Sobre as atitudes que contribuem para o sucesso na interação 
com estas pessoas, analise as afirmativas a seguir. 
I. Ter empatia para compreender os possíveis motivos do 

comportamento destas pessoas.  
II. Ser bem rigoroso e rude para dar limites à pessoa difícil. 
III. Ter autocontrole, pois lidar com aspectos que nos 

incomodam, exige controle das próprias emoções. 
Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 

24 
O atributo da inteligência emocional que leva em consideração os 
sentimentos das pessoas no processo de tomada de decisões, é  
(A) a sociabilidade. 
(B) o autoconhecimento. 
(C) a empatia. 
(D) o autocontrole. 
(E) a automotivação. 
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25 
Sobre o comportamento assertivo, analise as afirmativas a seguir. 
I. Permite lidar com os confrontos com mais facilidade e 

satisfação.  
II. Obriga a fazer as coisas certas para não ser repreendido. 
III. Possibilita expressar o desacordo de modo convincente, sem 

prejudicar o relacionamento. 
Está correto o que afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 
 

Aspectos Legais da Administração 
Pública  

26 
O Secretário Municipal de Política Urbana de determinada 
cidade, edita portaria que disciplina a concessão de licença para 
vendedores ambulantes.  
Sobre a referida portaria, assinale a afirmativa correta. 
(A) Trata-se de ato administrativo simples e ordinário. 
(B) Trata-se de ato administrativo complexo e declaratório. 
(C) Trata-se de ato administrativo negocial e constitutivo. 
(D) Trata-se de ato administrativo complexo e negocial. 
(E) Trata-se de ato administrativo enunciativo e composto. 
 

27 
Considere a seguinte hipótese: “Sentença judicial condena o réu 
pela prática de crime e determina a perda de um terreno em 
favor do Estado. Como o bem não se lhe revela útil, pretende a 
Administração aliená-lo”.  
Na hipótese, sobre a alienação do bem assinale a afirmativa 
correta. 
(A) A única modalidade de licitação cabível é a concorrência. 
(B) A modalidade de licitação será determinada pelo valor de 

avaliação prévia do terreno. 
(C) A modalidade de licitação poderá ser o leilão, do tipo maior 

lance ou oferta. 
(D) A realização de procedimento licitatório é considerada 

inexigível. 
(E) A modalidade de licitação será definida em razão do valor da 

avaliação do imóvel. 
 

28 
Sobre o ato administrativo, assinale a afirmativa correta. 
(A) Os atos administrativos não admitem convalidação, por força 

do princípio da legalidade. 
(B) Os atos administrativos vinculados e os os discricionários são 

passíveis de revogação. 
(C) Os atos administrativos são presumidamente legítimos, 

imperativos e dotados de autoexecutoriedade. 
(D) A ausência de indicação do motivo, não gera a invalidação do 

ato praticado. 
(E) A finalidade é elemento sempre vinculado ao ato 

administrativo. 
 

29 
Partindo da distinção entre as atividades administrativas, com 
base no Direito brasileiro, assinale a opção que indica um 
exemplo de serviço público.  
(A) A atuação na área de siderurgia. 
(B) O fornecimento de transporte coletivo por empresa 

concessionária. 
(C) A imposição de multa. 
(D) A concessão de benefícios fiscais. 
(E) O fornecimento de merenda escolar. 
 

30 
Entre as tendências atuais do Direito Administrativo brasileiro, 
encontramos um forte movimento no sentido da ampliação da 
discricionariedade administrativa, constatado nas ideias de 
substituição da administração burocrática pela administração 
gerencial e de defesa de uma maior liberdade decisória das 
autoridades públicas.  
Assinale a opção que apresenta o princípio que funciona 
atualmente como poderoso limite à discricionariedade 
administrativa. 
(A) da inafastabilidade da jurisdição. 
(B) da unidade de jurisdição. 
(C) da razoabilidade (ou proporcionalidade). 
(D) do duplo grau de jurisdição. 
(E) da motivação. 
 

31 
Levando em consideração a descentralização administrativa e a 
delegação de serviços públicos, analise as afirmativas a seguir. 
I. Concessão é a delegação da prestação de um serviço público. 
II. Permissão é um ato administrativo de delegação, a título 

precário, que transfere a alguém a prestação de um serviço 
público. 

III. Autorização é um ato administrativo normativo e perfeito, 
outorgado a uma empresa para a realização de suas 
atividades. 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
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32 
O Secretário de Finanças do Estado XYZ resolve retirar da ordem 
jurídica um ato administrativo normativo que, depois de 2 (dois) 
anos de sua adoção, revela-se inconveniente.  
Assim, para eliminar a produção de efeitos futuros do ato, 
resguardados os efeitos lícitos produzidos durante os 2 (dois) 
anos de vigência dos referidos atos, a mencionada autoridade 
pública deve 
(A) anular o ato. 
(B) revogar o ato. 
(C) convalidar o ato. 
(D) autuar o ato. 
(E) corrigir o ato. 
 
 

Planejamento e Orçamento Público  

33 
As diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública 
estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 
as relativas aos programas de duração continuada, estão 
estabelecidas 
(A) no plano plurianual. 
(B) na lei de diretrizes orçamentárias. 
(C) na lei orçamentária anual. 
(D) no programa de investimentos. 
(E) no anexo de metas fiscais. 
 

34 
O Anexo de Riscos Fiscais, que apresenta os passivos 
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, 
e as providências a serem tomadas, caso se concretizem, é 
apresentado 
(A) no plano plurianual. 
(B) na lei de diretrizes orçamentárias. 
(C) na constituição estadual. 
(D) na lei do orçamento anual. 
(E) na lei de responsabilidade fiscal. 
 

35 
Os programas constantes do plano plurianual possuem ações 
orçamentárias que podem ser classificadas como 
(A) atividades, correntes ou capital. 
(B) projetos, atividades ou operações especiais. 
(C) correntes, capital ou intraorçamentárias. 
(D) pessoal, juros e encargos da dívida ou outras despesas 

correntes. 
(E) patrimonial, de serviços ou inversão financeira. 
 

36 
O cálculo da Receita Corrente Líquida no Estado é realizado com 
o somatório das receitas correntes, deduzindo 
(A) os recursos vinculados ao orçamento da seguridade social. 
(B) os recursos vinculados às despesas na área da educação. 
(C) os recursos de transferências de convênios. 
(D) as parcelas das transferências intergovernamentais. 
(E) as parcelas entregues aos municípios por determinação 

constitucional. 
 

37 
A lei do orçamento deverá conter apenas matéria orçamentária, 
tendo, como exceção, a autorização de abertura de crédito 
suplementar e a contratação de operações de crédito, incluindo a 
por antecipação de receita. 
O dispositivo que estabelece essa regra é o princípio da 
(A) universalidade. 
(B) anualidade. 
(C) unidade. 
(D) exclusividade. 
(E) programação orçamentária. 
 

38 
Para cada empenho será extraído um documento que indicará o 
nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem 
como a dedução do saldo da dotação própria.  
Tal documento recebe o nome de 
(A) crédito tributário. 
(B) nota de empenho. 
(C) nota de crédito. 
(D) crédito de empenho. 
(E) ordem de pagamento. 
 

39 
Os créditos adicionais à lei orçamentária classificam-se em 
(A) suplementares, especiais e extraordinários. 
(B) iniciais, complementares e extraorçamentários. 
(C) originários, derivados e extraordinários. 
(D) superavitários, deficitários e especiais. 
(E) ordinários, por estimativa e globais. 
 

40 
A Fazenda Pública verifica a procedência do crédito fiscal e a 
pessoa que é devedora, inscrevendo seu débito.  
Esta ação constitui o estágio da receita denominado 
(A) arrecadação. 
(B) liquidação. 
(C) lançamento. 
(D) recolhimento. 
(E) remissão. 
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