De acordo com o comando a que cada um dos itens de 71 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A melhor forma de se obter a transparência do
orçamento público e facilitar o seu controle e avaliação é buscar
a elaboração da peça legal, seguindo e obedecendo aos princípios
clássicos do orçamento. O objetivo desses princípios é tornar o
orçamento transparente e facilitar o seu controle e avaliação.
Edson Ronaldo Nascimento. Gestão pública.

Segundo o Manual Técnico do Orçamento ed. 2009, o programa
de trabalho, que define qualitativamente a programação
orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva, as
perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar. Acerca da
classificação orçamentária, julgue os itens subseqüentes.

Acerca do assunto tratado no texto acima, julgue os itens a seguir.
71

O princípio orçamentário da universalidade possibilita ao
Poder Legislativo conhecer a priori todas as receitas e
despesas do governo e dar prévia autorização para a
respectiva arrecadação.
72 Receitas tributárias são classificadas como receitas de
capital, pois, sem quaisquer reservas, condições ou
correspondência no passivo, integram-se ao patrimônio
público, como elemento novo e positivo.
73 O orçamento tradicional é aquele que apresenta os objetivos
e metas, identifica os custos propostos para alcançar tais
objetivos e os dados quantitativos que medem as realizações
e os trabalhos realizados.

82

Dentro da classificação da despesa por sua natureza, o efeito
econômico de sua realização poderá ser aferido pela
modalidade de aplicação utilizada.

83

A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o
orçamento é federal, estadual ou municipal.

84

A classificação funcional busca responder, basicamente, à
indagação em que área de ação governamental a despesa será

Créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas
ou insuficientemente dotadas ou programadas na lei orçamentária
anual. A esse respeito, julgue os itens que se seguem.

realizada, sendo que a função encargos especiais engloba as

74

ser gerado no processo produtivo corrente.

O superavit financeiro, apurado bimestralmente no balanço
patrimonial do exercício, é fonte de recursos para abertura
de crédito adicional.
75 O crédito adicional especial deverá ser empregado em casos
de calamidade pública.

despesas às quais não se pode associar um bem ou serviço a

85

77

78

79

80

81

O ciclo orçamentário está restrito ao exercício financeiro, ou
seja, do período de 1.º de janeiro a 31 de dezembro de
cada ano.
Todas as etapas do ciclo orçamentário poderão ser
acompanhadas pelo Sistema Integrado de Dados
Orçamentários (SIDOR).
As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos
projetos que o modifiquem serão apresentadas na comissão
mista e somente podem ser aprovadas caso sejam
compatíveis com o plano plurianual (PPA) e com a lei de
diretrizes orçamentárias.
A casa legislativa na qual tenha sido concluída a votação
enviará o projeto de lei orçamentária ao presidente da
República. Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio
do presidente da República importará em veto.
Uma das finalidades do sistema de controle interno dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário é avaliar o
cumprimento de metas previstas no PPA, bem como a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União.
A verificação da legalidade dos atos de execução
orçamentária será prévia, concomitante e subseqüente.

da

classificação

funcional,

a

subfunção

Desenvolvimento Científico somente pode ser combinada
com a função Ciência e Tecnologia, pois as subfunções

O orçamento percorre diversas etapas desde o surgimento de uma
proposta de lei orçamentária até o seu controle e avaliação.
Julgue os próximos itens, relativos ao ciclo orçamentário na
esfera federal.
76

Dentro

devem estar sempre conectadas às funções que representam
sua área específica.
86

O Programa Gestão da Política da Ciência, Tecnologia e
Inovação (PPA 2008-2011), do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), é classificado como programa de Apoio
às Políticas Públicas e Áreas Especiais.

A mensuração das ações a cargo do governo é um elementochave do orçamento-programa. Segundo o professor Giacomoni,
no processo orçamentário programado, a mensuração tem
utilidade em todas as suas etapas — elaboração, execução e
avaliação – e em todos os níveis organizacionais. A respeito
desse assunto, julgue o item abaixo.
87

Na etapa da elaboração orçamentária, aos programas são
imputados metas ou produtos representativos das atribuições
substantivas da unidade ou instituição.
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O PPA busca alocar recursos públicos de modo eficiente
e racional, com base na utilização das modernas técnicas de

A avaliação anual é parte fundamental do modelo de
gestão do PPA e tem como objetivo contribuir para o alcance dos

planejamento. É apoiada em definições de diretrizes, metas e
objetivos que a administração pública desenvolve suas ações,

resultados previstos nos programas, por meio do aperfeiçoamento

objetivando alcançar o desenvolvimento do país.

contínuo da gestão de programas e da alocação de recursos no

José Matias Pereira. Finanças públicas – a política orçamentária no Brasil.

Quanto à elaboração, gestão e avaliação anual do PPA, julgue os
itens a seguintes.

PPA e nos orçamentos da União, de modo a aprimorar a
qualidade do gasto público.
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Manual

88

inovação (CTI) é um dos quatro eixos estratégicos que
norteiam a atual Política Nacional de CTI.
89

A gestão do PPA compreenderá a implementação, o
monitoramento, a avaliação e a revisão dos programas.

90

As ações decorrentes de estímulo das atividades econômicas
ou sociais, que o governo executa mediante redução de

91

de

avaliação

–

exercício

2008.

O desenvolvimento social por meio de ciência, tecnologia e
Tendo o texto acima com referência inicial, julgue os itens a
seguir.
96

Os projetos de lei de revisão do PPA propostos pelo Poder
Executivo, na hipótese de inclusão de programa, deverão

alíquotas ou isenção de impostos e taxas, é denominada ação
não-orçamentária.

conter, no mínimo, o diagnóstico sobre a situação do

Os programas que integram o PPA 2008-2011 classificam-se
em programas finalísticos e programas de apoio

sociedade que se queira atender com o programa proposto e

problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da

a indicação dos recursos que financiarão o programa

administrativo.
92

proposto.
Estimular a participação de outras esferas de governo e da
iniciativa privada como fontes alternativas ao financiamento
dos programas, além de promover a descentralização das

97

como ex-ante ou ex-post, sendo esta última geralmente mais

ações de governo sempre que for possível, é um dos
objetivos do plano PPA.
93

cara, por exigir levantamento de dados primários sobre o
público-alvo, caso o programa não disponha de um sistema

Um dos grandes módulos do PPA é a base estratégica, que
compreende o conjunto de ações que deverão ser
empreendidas para alcançar os objetivos estabelecidos.

de monitoramento desenvolvido.
98

O monitoramento de programas pode ser definido como

A avaliação de impacto refere-se à avaliação do nível de
transformação a que o programa se propõe. Expressa o grau

um processo de acompanhamento da execução das ações do
programa visando à obtenção de informações para subsidiar
decisões, bem como a identificação e a correção de problemas.

Quanto à temporalidade, pode-se classificar a avaliação

em que os objetivos do programa foram alcançados.
99

A avaliação do PPA é realizada em cada exercício financeiro

Decreto n.º 5.233/2004.

que o compõe, e o produto final deve constar do relatório
Acerca da avaliação e do monitoramento de programas

anual de avaliação.

governamentais, julgue os itens que se seguem.
100 Os membros do Congresso Nacional terão acesso irrestrito,
94

A avaliação está mais relacionada à possibilidade de
intervenção no curso do processo, enquanto o

para fins de inclusão, alteração ou exclusão, aos sistemas
informatizados

monitoramento vincula-se a conhecer as causas e os
resultados obtidos, por meio da utilização de dados

relacionados

à

elaboração,

ao

acompanhamento e à avaliação do PPA.

fornecidos pela avaliação ou por pesquisas avaliativas.
95

Denomina-se monitoramento em rede o processo de

101 As ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um

interação entre a alta gerência de governo e os gerentes
responsáveis pela implementação de programas.

único

exercício

financeiro

estão

dispensadas

de

discriminação no PPA.
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Segundo o Manual Técnico do Orçamento/2009, indicador é o

Com relação a conceitos de banco de dados, julgue os itens que

instrumento capaz de medir o desempenho do programa. Deve ser

se seguem.

passível de aferição, coerente com o objetivo estabelecido,
sensível à contribuição das principais ações apurável em tempo

111 O modelo relacional de banco de dados consiste de uma

oportuno. O indicador permite, conforme o caso, mensurar a

coleção de objetos e relações, e também de um conjunto de

eficácia, eficiência ou efetividade alcançada com a execução de

operadores para atuar nas relações e integridade de dados.

um programa. Quanto a esse assunto, julgue os itens
subseqüentes.

112 Em sistema web embasado em banco de dados, a

transferência de equipamentos entre filiais será mais bem

102 A área de ciência e tecnologia (C&T), segundo os manuais

representada em um modelo entidade-relacionamento por

internacionalmente aceitos, compreende as atividades de

meio de uma entidade que por meio de uma relação.

pesquisa e desenvolvimento experimental — P&D e
atividades científicas e técnicas correlatas.

113 Uma relação está na forma 3FN se, e somente se, estiver na

103 O indicador Brasil: Remessas ao Exterior por Contratos de

forma 2FN e nenhum atributo não-primo for transitivamente

Transferência de Tecnologia e Correlatos faz parte do grupo

dependente da chave primária.

de indicadores balanço tecnológico, do MCT.
104 O indicador Pessoas que Declararam muito Interesse pelo

114 Uma transação é uma unidade lógica do processamento do

Tema Ciência e Tecnologia não é uma das unidades de

banco de dados, que inclui uma ou mais operações de acesso

medida do programa Ciência, Tecnologia e Inovação para

ao banco de dados que precisa ser completada integralmente

Inclusão e Desenvolvimento Social, do PPA 2008-2011.

para garantir precisão.

105 A Taxa de Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o

115 Quando duas entidades participam de um relacionamento

Brasil (percentual) é um dos indicadores do Programa

muitos para muitos M:N, para representar essa relação em

Meteorologia e Mudanças Climáticas, constante do PPA

um banco de dados relacional, é necessário criar start

2008-2011, cuja principal ação, classificada como operação
especial, é a 10H2 — Implantação de Infra-Estrutura para

transaction e unlock_item para evitar a redundância de

Atender Demandas das Mudanças Climáticas Globais.

dados.

106 A atividade 1393 — Implantação de Unidade de

Acerca da elaboração de website, julgue os itens a seguir.

Enriquecimento de Urânio faz parte do Programa Nacional
de Atividades Nucleares, constantes do PPA 2008-2011,

116 As marcações em HTML — tags — consistem do sinal <,

cujo órgão responsável é o MCT.
Acerca da gestão do PPA, julgue os itens seguintes.

seguido pelo nome da marcação e fechada pelo sinal >.
117 RSS é um recurso desenvolvido em XML que permite aos

107 O gerente do programa é o titular da unidade administrativa

responsáveis por sítios divulgarem notícias ou novidades.

a que o programa estiver vinculado.

Para isso, o link e o resumo da notícia é armazenado em um

108 Compete ao coordenador de ação efetivar o registro do

arquivo. Esse arquivo é conhecido como feed de extensão

desempenho físico, da gestão de restrições e dos dados
gerais das ações sob sua responsabilidade, no Sistema
Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

.xml, .rss ou .rdf.
118 Para atender as recomendações de boas práticas de

acessibilidade e navegabilidade do governo, é necessário

109 A gestão do PPA, para o quadriênio 2004-2007, orientada

considerar a ISO 17799 na elaboração de websites.

segundo os critérios de eficiência, eficácia e efetividade, é
constituída pela gestão estratégica e pela gestão tático-

119 A etiqueta <BODY APPLET> é utilizada para inclusão de

operacional.
110 As audiências públicas regionais ou temáticas serão

um applet em um código HTML.

realizadas após a aprovação da proposta orçamentária, com

120 As solicitações e respostas HTTP podem ter cabeçalhos

a participação dos órgãos governamentais, e deverão

como Accept e Authorization, mas não podem ser

estimular a participação das entidades da sociedade civil.

acessadas a partir de códigos nas aplicações.
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