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57. O ciclo orçamentário compreende a Lei de Diretrizes Orçamentárias − LDO, que constitui um 

importante instrumento de planejamento orçamentário-financeiro. Nesse contexto, compõem a LDO, 

entre outros aspectos: 

• programa e ações governamentais com duração de mais de um exercício financeiro e a 

correspondente fonte de custeio. 

• anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes 

de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

• autorização para abertura de créditos adicionais, especiais e extraordinários, em percentual da 

receita corrente líquida. 

• autorização para realização de operações de crédito, observado o limite fixado por Resolução do 

Senado Federal. 

• fixação dos limites de comprometimento com despesa de pessoal para o exercício subsequente. 

RESPOSTA: B 

Comentário: Compõe a LDO os anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais conforme o art. 4º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e seus parágrafos 1º e 3º, veja: 

§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos 

contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem 

tomadas, caso se concretizem. 

 

58. A gestão ou gerenciamento de projetos constitui atividade de alta relevância em uma organização, 

sendo mesmo determinante, conforme apontam os doutrinadores, para o sucesso dos objetivos 

almejados. Diversas metodologias e ferramentas consagradas estão à disposição do gestor para essa 

tarefa, entre as quais o COBIT, que corresponde: 

• a uma ferramenta de estrutura analítica do projeto, com a identificação dos “pacotes de 

trabalho”. 

• à estimativa do tempo de execução do projeto, graduada de acordo com as probabilidades de 

cumprimento das etapas. 

• à representação gráfica do projeto, com encadeamento das fases e identificação dos 

profissionais alocados. 



• ao escritório de projetos, contemplando as fases de planejamento, execução e monitoramento. 

• a um guia de melhores práticas utilizado na gestão de tecnologia da informação, com 

ferramentas e técnicas de gerenciamento e controle. 

RESPOSTA: E 

O COBIT é um guia de Governança em Tecnologia da Informação. As demais alternativas conferem aos 

conceitos do PMBOK, Guia de Projetos. 

 

59. O ciclo PDCA consiste em uma técnica para controlar e melhorar as atividades de um processo que 

compreende uma sequência de fases, entre as quais se inclui: 

• A avaliativa e corretiva, que corresponde à fase final, quando são identificadas as principais 

falhas e adotadas medidas para melhorar a execução. 

• A fase inicial, de planejamento, onde são estabelecidos objetivos e meios para alcança-los. 

• O controle ou verificação de resultados, fase intermediária, onde é identificado o grau de 

cumprimento do que foi planejado. 

• O desenvolvimento, que consiste na segunda etapa do ciclo, onde são fixadas as metas e os 

indicadores estratégicos. 

 Está correto o que consta APENAS em 

• I, II e III. 

• I, II e IV. 

• I, III e IV. 

• III e IV. 

• II e III. 

RESPOSTA: A 

COMENTÁRIO: O erro da afirmativa IV consiste em dizer que na etapa do desenvolvimento, DO, são 

fixadas as metas e indicadores estratégicos. Eles serão definidos no Planejamento, PLAN. 

 

60. Suponha que determinada organização esteja no curso de um processo de planejamento 

estratégico, utilizando, como metodologia, o Balanced Scorecard − BSC e se situe na etapa de 



diagnóstico institucional, realizando, assim, análise interna e também do ambiente externo, significando 

que, em tal momento 

• está sendo definida a missão da organização, que corresponde, de um lado, à sua razão de ser e, 

de outro, aos seus objetivos futuros. 

• estão sendo identificados, de um lado, os valores da organização e, de outro, os cenários com os 

quais deve se defrontar. 

• são identificados os pontos fortes e fracos da organização, bem como as ameaças e 

oportunidades. 

• está sendo estruturado o mapa estratégico da organização, que engloba sua visão de futuro e as 

variáveis estratégicas. 

• são definidas as melhores práticas de gestão com base em experiências de sucesso de outras 

organizações tidas como benchmarking. 

RESPOSTA: C 

COMENTÁRIO: Apesar de o enunciado abordar o BSC, a questão exigiu do candidato conhecimento 

sobre a Matriz SWOT pois pede a análise dos ambientes interno e externo e assim iremos considerar as 

forças e fraquezas internas e oportunidades e ameaças externas. As demais afirmativas não conferem 

com o enunciado. 

 

61. Um dos mais conhecidos modelos de gestão de qualidade, que, com as adaptações correspondentes, 

vem sendo aplicado na busca de excelência no âmbito da Administração pública é o preconizado pela 

Fundação Nacional de Qualidade − FNQ, segundo o qual 

• são apresentados fundamentos e critérios de excelência, divididos em subitens, aos quais são 

atribuídas pontuações que permitem identificar o grau de excelência da organização, inclusive, 

mas não necessariamente, para atribuição de premiação. 

• cada organização define os próprios critérios de excelência, partindo dos fundamentos de 

excelência da FNQ, a fim de atingir os objetivos almejados e metas estabelecidas. 

• cada organização pode ser avaliada de acordo com seu grau de maturidade em qualidade, tendo 

como referencial os modelos de gestão aplicados pela FNQ e respectivas metas individualizadas. 

• cabe às organizações a definição dos seus fundamentos de excelência, a partir dos critérios 

preconizados pela FNQ, mas apenas a Fundação é apta para fazer a avaliação para tal finalidade. 

• a FNQ define, a cada biênio, os fundamentos, critérios e pontuação para aferição do grau de 

excelência das organizações cadastradas, para fins de certificação de qualidade e atribuição de 

premiações. 



RESPOSTA: A 

COMENTÁRIO: A FNQ por meio do MEG – Modelo de Excelência em Gestão apresenta seus 

fundamentos e critérios. Esses critérios são definidos pela FNQ e não pela organização que adota o 

modelo. As alternativas B, C e D informam que serão definidos pela organização os critérios e 

fundamentos. Na alternativa E informa a periodicidade de definição dos fundamentos e critérios o que 

não é necessariamente a cada biênio. 

 

62. O Decreto-Lei no  200/67 constitui um importante marco da reforma administrativa do Estado, 

apresentando, entre seus pilares, a descentralização, que, de acordo com tal diploma, deve se dar 

• dentro dos quadros da Administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção e 

de execução. 

• da Administração federal para as unidades federadas, quando estejam devidamente 

aparelhadas e mediante convênio. 

• da Administração federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. 

• com o terceiro setor, mediante celebração de contratos de gestão com organizações sociais. 

 Está correto o que consta APENAS em 

• I, II e III. 

• I, III e IV. 

• III e IV. 

• II e III. 

• I, II e IV.  

RESPOSTA: A 

COMENTÁRIO: O DL 200/67 aborda conceitos de Desconcentração e Descentralização. Na 

descentralização não está prevista a afirmativa IV, descentralizar ao terceiro setor.  

Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada. 

§ 1º A descentralização será posta em prática em três planos principais: 

a) dentro dos quadros da Administração Federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de 

execução; 



b) da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas 

e mediante convênio; 

c) da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. 

 

Noções de Orçamento Público 

63.  A Constituição Federal dita a tramitação de projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e créditos adicionais e dispõe que 

• cabe ao Senado examinar e emitir parecer sobre esses projetos. 

• as emendas devem ser apresentadas no Plenário das duas casas do Congresso Nacional e serão 

apreciadas na Comissão Mista permanente de Senadores e Deputados. 

• o Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor 

modificação nos projetos enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja 

alteração é proposta. 

• as emendas aos projetos somente podem ser aprovadas com a indicação dos recursos 

necessários, requisito dispensado no caso de despesa para educação e saúde. 

• a anulação de despesa não é considerada fonte de recursos para fins de aprovação de emendas. 

RESPOSTA: C 

COMENTÁRIO: A alternativa correta está prevista na Constituição Federal sobre as competências do 

Presidente da República e o respectivo prazo de encaminhamento até o início da votação. As 

alternativas A e B estão divergentes sobre as casas responsáveis. Será avaliado pela Comissão Mista de 

Deputados e Senadores do Congresso Nacional. 

Na opção D considerou a indicação de recursos aos créditos sem considerar o Extraordinário, e na opção 

E desconsiderou o recurso de anulação de despesa como fonte de crédito. 

 

64. Um contabilista da União promoveu a seguinte classificação de despesa pública: 

DESPESAS DE CUSTEIO 

− serviços de terceiros 

− subvenções sociais 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 



− inativos 

− salário-família 

DESPESAS DE CAPITAL 

− juros da dívida pública 

 Conforme dita a Lei no  4.320/64, essa classificação está INCORRETA, uma vez que 

• serviços de terceiros e inativos são despesas de custeio. 

• subvenções sociais e juros da dívida pública são transferências correntes. 

• serviços de terceiros e juros da dívida pública são despesas de capital. 

• salário-família e inativos são despesas de custeio. 

• serviços de terceiros e inativos são transferências correntes. 

RESPOSTA: B 

COMENTÁRIO: Aqui pede para classificar incorreto o lançamento uma vez que precisamos buscar a 

afirmativa correta. Uma forma diferenciada de confundir o aluno. Conforme a 4.320/64 as despesas são 

classificadas em Correntes e Capital. As despesas correntes de custeio tem as seguintes classificações: 

Pessoa Civil, Pessoal Militar, Material de Consumo, Serviços de Terceiros e Encargos Diversos. As 

transferências correntes são classificadas em: Subvenções Sociais, Subvenções Econômicas, Inativos, 

Pensionistas, Salário Família e Abono Familiar, Juros da Dívida Pública, Contribuições de Previdência 

Social e Diversas Transferências Correntes. 

Vale lembrar que a classificação prevista na Lei nº 4.320/64 está desatualizada conforme o MCASP e 

MTO, porém o enunciado da questão abordou a Lei e não os Manuais recentes. Deixei sublinhada as 

palavras em discordâncias. 

65. Considere: 

• estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 

dois subsequentes. 

• 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. 

 Nos termos regulados pela Lei Complementar no  101/00, esses itens representam condição prévia para 

• empenho e contratação de operação de crédito. 

• licitações de serviços e desapropriação de imóveis urbanos. 



• contratação de operação de crédito e concessão de subvenção social. 

• concessão de subvenção social e desapropriação de imóveis urbanos. 

• empenho e concessão de subvenção social. 

RESPOSTA: B 

COMENTÁRIO: Em conformidade com a LRF essas afirmações são condições para a criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa. Em seu Art. 16, § 4º temos 

a seguinte especificação: 

§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição. 

 

66. Em uma situação hipotética, o quadro de despesa com pessoal para apuração de limites da União 

ficou da seguinte forma: 

(A) Despesas com Pessoal 7.000,00 

• − Vencimentos 1.000,00 

• − Vantagens fixas 1.000,00 

• − Vantagens variáveis 1.000,00 

• − Subsídios 1.000,00 

• − Gratificações 1.000,00 

• − Horas extras 1.000,00 

• − Encargos sociais 1.000,00 

(B) Deduções 3.000,00 

• − Terceirização de mão de obra com substituição de servidor 1.000,00 

• − Indenização por demissão de servidores 1.000,00 

• − Incentivos à demissão voluntária 1.000,00 

(A − B) Valor total para fins de apuração de limite 4.000,00 



 Durante os trabalhos de revisão desse quadro, foi identificada falha e feita a devida correção, tornando 

o valor total para fins de apuração de limite (A − B) igual a 

• R$ 6.000,00, uma vez que terceirização de mão de obra com substituição de servidor não é 

dedução, mas despesa que entra no cômputo. 

• R$ 5.000,00, uma vez que terceirização de mão de obra com substituição de servidor não é 

dedução, mas despesa que entra no cômputo; e vantagens variáveis não entram no cômputo. 

• R$ 3.000,00, uma vez que vantagens variáveis não entram no cômputo. 

• R$ 3.000,00, uma vez que horas extras não entram no cômputo. 

• R$ 4.000,00, uma vez que terceirização de mão de obra com substituição de servidor não é 

dedução e entra no cômputo; e vantagens variáveis e horas extras não entram no cômputo. 

RESPOSTA: A 

COMENTÁRIO: Não se computa para fins de apuração da despesa de pessoal as despesas com 

indenizações por demissão e os incentivos à demissão voluntária, conforme a LRF. Sendo o valor total 

para apuração deve ser reconsiderado em 2.000,00 desconsiderando as despesas citadas. 

Art. 19, § 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as 

despesas: 

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 

II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição; 

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere 

o § 2o do art. 18; 

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos 

transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda 

Constitucional no 19; 

VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes: 

a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 

b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da Constituição; 

c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto 

da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. 
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