


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Piauí está batendo na porta! Nesse momento, 

muitos concurseiros se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos 

aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera TCE PI (Cargo: Assistente de Administração). Serão 9 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso 

canal do Youtube, com as últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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Matemática Financeira
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MATEMÁTICA FINANCEIRA: Juros simples: montante e juros; taxa real e taxa; taxas
equivalentes; capitais equivalentes. Juros compostos: montante e juros; taxa real e
taxa efetiva; taxas equivalentes e capitais equivalentes. Descontos: simples e
composto; desconto racional e desconto comercial.

EDITAL:

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES FGV



20 /0 8 /2 0 2 1

3

Um capital de R$ 2.662,00 é capitalizado sob regime de juros compostos, ao
longo de 4 meses, à taxa efetiva de 10% ao mês, produzindo um montante M.

Para que R$ 2.000,00 produzam o mesmo montante M, ele deve ser capitalizado
nessas mesmas condições durante um período igual a:

(A) 8 meses;

(B) 7 meses;

(C) 6 meses;

(D) 4 meses;

(E) 3 meses.

(FGV / BANESTES / 2018) 

(B) 7 meses;

GABARITO:
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Uma letra de câmbio (LC) foi resgatada 2 meses antes do vencimento pelas regras do
desconto comercial composto. A taxa de desconto utilizada na transação foi de 6% ao
mês.

Dados: 1,062 = 1,1236 0,942 = 0,8836

Se o valor descontado foi de R$ 17.672,00, então o valor de face da LC era:

(A) R$ 200.000,00

(B) R$ 157.300,00

(C) R$ 20.000,00

(D) R$ 18.836,00

(E) R$ 15.730,00

(FGV / AL-RO / 2018) 

(C) R$ 20.000,00

GABARITO:
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Um título de valor nominal igual a R$ 12.000,00 sofre desconto comercial
simples dois meses antes do seu vencimento.

Se a taxa de desconto é de 54% ao ano, o valor líquido recebido nessa operação
corresponde a:

(A) R$ 1.080,00;

(B) R$ 2.160,00;

(C) R$ 5.520,00;

(D) R$ 10.920,00;

(E) R$ 11.460,00.

(FGV / BANESTES / 2018) 

(D) R$ 10.920,00;

GABARITO:



20 /0 8 /2 0 2 1

6

Uma instituição financeira realiza operações de desconto simples comercial
à taxa de 4% a.m.. Um cliente desse banco descontou uma nota promissória
cinco meses antes do seu vencimento.

A taxa de desconto efetiva linear é:

(A) 4,5% a.m.;

(B) 5,0% a.m.;

(C) 5,2% a.m.;

(D) 5,5% a.m.;

(E) 6,0% a.m..

(FGV / BANESTES / 2018) 

(B) 5,0% a.m.;

GABARITO:
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Um título com valor de face igual a R$ 2.150,00 sofre desconto racional
composto um mês antes do seu vencimento.

Se a taxa de desconto utilizada é de 7,5% a.m., então o valor descontado é
igual a:

(A) R$ 150,00;

(B) R$ 161,65;

(C) R$ 1.988,35;

(D) R$ 1.988,75;

(E) R$ 2.000,00. 

(FGV / BANESTES / 2018) 
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(E) R$ 2.000,00.

GABARITO:
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Uma taxa de juros de 12% ao bimestre é equivalente, no sistema de juros
compostos, à taxa semestral de, aproximadamente:

(A) 36,0%;

(B) 37,4%;

(C) 38,2%;

(D) 39,6%;

(E) 40,5%.

(FGV / IBGE / 2016) 
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(E) 40,5%.

GABARITO:

Um contrato de empréstimo é firmado com taxa anual de juros de 24%
capitalizados trimestralmente sob regime de juros compostos.

A taxa semestral efetiva nessa contratação é:

(A) 12,00%;

(B) 12,25%;

(C) 12,36%;

(D) 12,44%;

(E) 12,56%.

(FGV / BANESTES / 2018) 
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(C) 12,36%;

GABARITO:

OBRIGADO
Prof. Brunno Lima
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Legislação Específica
(Lei Orgânica e Regimento do TCE)

Prof. Herbert Almeida

COMPETÊNCIAS PREVISTAS
NA CE-PI

Prof. Herbert Almeida
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Parecer prévio das contas do Governador

Art. 86. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a ele competindo:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado,
mediante parecer prévio, elaborado em até sessenta dias a contar de seu
recebimento;

Parecer prévio das contas dos Prefeitos
Art. 32. A fiscalização do Município é exercida pela Câmara Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, na
forma da lei.

§ 1º O controle externo é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado
que, de posse dos balancetes mensais e do balanço geral do Município, emitirá
parecer prévio sobre as contas do Prefeito Municipal, noventa dias a contar do
recebimento do balanço geral.
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Parecer prévio das contas dos Prefeitos

O quê? Prazo

 orçamento do exercício  até 15 de janeiro

 balancetes mensais  até 60 dias do mês subsequente

 PPA e plano diretor (se
houver)

 até 60 dias desde a aprovação

 balanço geral do
município

 até 90 dias após o encerramento do
exercício

ACE / TCDF / 2012 - adaptada

De acordo com a CEPI, é de competência do TCE PI julgar as contas do
governador do Piauí, emitindo parecer definitivo, no qual o conselheiro
relator − antes de se pronunciar sobre o mérito das contas − ordena a
citação dos responsáveis
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CONTAS DO TCE PI

Prof. Herbert Almeida

Contas do TCE PI
Art. 63. Compete, privativamente, à Assembleia Legislativa: X - julgar as
contas anualmente prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado,
realizando periodicamente inspeções e auditorias.

Art. 93. O Tribunal de Contas encaminhará à Assembleia, no prazo de até
quarenta e cinco dias da abertura de cada sessão legislativa, a devida
prestação de contas.
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COMPETÊNCIAS PREVISTAS
NA LO E NO RI/TCE

Prof. Herbert Almeida

Decidir sobre consulta
XVI - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridades
competentes, acerca de dúvida suscitada na interpretação de dispositivos legais
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma
estabelecida no Regimento Interno;

Art. 131. As decisões do Tribunal de Contas em processo de consulta, tomadas
por quorum qualificado, na forma prevista no Regimento Interno, têm caráter
normativo e constituem prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso
concreto.
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Inédita – Prof. Herbert Almeida

As decisões do Tribunal de Contas em processo de consulta, tomadas por
quórum qualificado, na forma da legislação, têm caráter normativo e
constituem prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto.

Exercer o poder regulamentar

Art. 4º Ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no âmbito de sua
competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo,
em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre
matérias inseridas em suas atribuições e sobre a organização dos
processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu
cumprimento, sob pena de responsabilidade.
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JURISDIÇÃO DO TCE PI

Prof. Herbert Almeida

Jurisdição
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange, além dos órgãos, entidades e
fundos da administração pública estadual e municipal: [...].

I – qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos, ou pelos quais o Estado ou o Município responda, ou que, em
nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária;

II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte dano ao erário;
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Jurisdição
III - os dirigentes ou liquidantes das empresas encampadas ou sob
intervenção ou que, de qualquer modo, venham a integrar, provisória ou
permanentemente, o patrimônio do Estado ou do Município, ou de
outra entidade pública, estadual ou municipal;

IV - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam
sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição legal;

V - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pelo
Estado ou Município a pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado,
mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento
congênere, e pela aplicação das subvenções por eles concedidas a
qualquer entidade de Direito Privado;

Jurisdição
VII - os dirigentes de órgãos e entidades situados no território de outras
entidades federadas, mas que integrem a administração pública do Estado do
Piauí ou a administração pública de municípios do Estado do Piauí;
VIII – os herdeiros dos administradores e responsáveis a que se refere o inciso
III, do art. 1º, os quais responderão pelos débitos do falecido perante a
Fazenda Pública, até a parte que na herança lhes couber, nos termos do inciso
XLV do art. 5º da Constituição Federal;

VI - os representantes do Estado ou do Município na assembleia geral das
empresas estatais e sociedades anônimas de cujo capital as pessoas jurídicas
participem, solidariamente, com os membros do conselho fiscal e de
administração, pela prática de atos de gestão danosos ou de liberalidade à
custa das respectivas sociedades;
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(Cespe – Assessor Jurídico/TCE RN/2015 – adaptada)

Caso determinada entidade preste serviço de interesse público e
receba contribuições especiais de natureza parafiscal pelo serviço
prestado, os responsáveis pela entidade estarão sujeitos à jurisdição
do Tribunal de Contas.

ORGANIZAÇÃO DOS TCS

Prof. Herbert Almeida
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ORGANIZAÇÃO E
COMPOSIÇÃO DO TCE PI

Prof. Herbert Almeida

Organização do TCE PI

CE/PI: Art. 88. O Tribunal de Contas, com sede na Capital do Estado, órgão auxiliar
da Assembleia Legislativa do Estado, compõe-se de sete conselheiros, tendo
quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no
que couber, as atribuições previstas no art. 123, II, desta Constituição.

LO/TCE: Art. 7º O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, órgão de controle externo
com jurisdição própria e privativa em todo o território estadual, tem sede na
capital do Estado e compõe-se de sete Conselheiros.

LO/TCE:
Art. 40. O Tribunal de Contas poderá constituir Câmaras, mediante deliberação do
Plenário.
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TCE PI

De deliberação

Plenário

Câmaras

Comissões (permanentes ou temporárias)

Administrativo Presidência

Corregedoria

Ouvidoria

Controladoria

Conselheiros

Conselheiros substitutos

Ministério Público de Contas

De colaboração, de apoio, auxílio e 
assessoramento Secretária e demais órgãos

Organização do TCE PI
RI/TCE: Art. 8º Os órgãos previstos nos incisos I a XI do art. 7º têm como atribuições
principais as seguintes:
I - de deliberação, os órgãos constantes nos incisos I e II;
II - de administração, o órgão relacionado no inciso IV;
III - de colaboração, apoio, auxílio técnico-administrativo e assessoramento ao pleno
exercício das atribuições e competências do Tribunal de Contas o previsto no inciso XI.

Art. 7º Integram o Tribunal de Contas:
I - o Plenário;
II - as Câmaras;
IV - a Presidência;
XI - a Secretaria do Tribunal de Contas e os demais órgãos e unidades integrantes da
estrutura dos serviços auxiliares e de apoio.
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Plenário

Parecer prévio das contas do
prefeito da capital

Julgamento das contas
da mesa da CM da capital

Câmaras

Parecer prévio das contas dos
demais prefeitos 

Julgamento das contas da
mesa das demais câmaras municipais

Plenário
(art. 39)

Competências do Plenário

 Organização do TCE

 Competência normativa

 Padronização de jurisprudência

 Instância revisora dos atos administrativos do Presidente (RI, art.
44, XXX)

 Parecer prévio (governador e prefeito da capital)

 Julgar as contas (“principais” autoridades e mesa da CM da capital)

 Instância revisora.
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Inédita
Compete ao Plenário do TCE-PI, entre outras atribuições, emitir
parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos prefeitos
municipais

CÂMARAS

Prof. Herbert Almeida
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Câmaras
RI: Art. 75. Cada uma das Câmaras será presidida por um Conselheiro, eleito
dentre seus pares, nos termos da Lei Estadual nº 5.888/2009 e deste Regimento.

RI: Art. 79. Cada Câmara é composta por três Conselheiros que a integrarão pelo
prazo de dois anos, findos os quais poderão ser reconduzidos por igual período
após deliberação do Plenário.

Competências das câmaras
RI: Art. 82. Compete às Câmaras:

V - deliberar, para fins de registro, sobre:

a) a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
direta e indireta, estadual e municipal, excetuadas as nomeações para cargo de
provimento em comissão;

b) a legalidade nas concessões de aposentadorias, reformas, transferências para a
reserva remunerada, pensões e respectivas revisões, ressalvadas as melhorias posteriores
que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

VI - decidir sobre os agravos interpostos contra decisões proferidas em processos de sua
competência;

VII - aplicar multa e demais sanções em matéria de sua competência;
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Inédita
Compete às câmaras do TCE PI, entre outras atribuições, deliberar,
para fins de registro, sobre a legalidade nas concessões de
aposentadorias, reformas, transferências para a reserva remunerada,
pensões e respectivas revisões, ressalvadas as melhorias posteriores
que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS
MEMBROS DO PLENÁRIO

Prof. Herbert Almeida
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Presidente

(LO, art. 27; RI, art. 44)

Dirigir o Tribunal

Dar posse

Conselheiros

Auditores

Membros do MPC

Diretor da Escola de Contas

Expedir atos de gestão de pessoal
(nomeação, posse, exoneração, aposentadoria, etc.)

Encaminhar ao legislativos os projetos de lei de interesse da Corte

Movimentar dotações orçamentárias

Convocar os conselheiros substitutos

Encaminhar ao Governador a lista de membros do MPC para escolha do Procurador Geral

Protocolar sua prestação de contas

Contas do Presidente do TCE

Julgamento Plenário do TCE

Presidente não pode

Participar do julgamento,

Presidir a sessão

Art. 63. Compete, privativamente, à Assembleia Legislativa: [...] X - julgar as contas
anualmente prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado, realizando
periodicamente inspeções e auditorias.
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Presidente vota quando

Empate

Atos normativos

Apreciação de inconstitucionalidade

Matéria que exigir maioria absoluta ou quórum qualificado

Vice-Presidente

(RI, art. 50)

Substituir o Presidente

Auxiliar o Presidente, quando por ele convocado

Representar o Tribunal, por delegação do Presidente

Exercer outras atribuições, mediante delegação do Presidente
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Competências do Corregedor

(LO, art. 30)

Realizar correições e inspeções

Nas atividades dos órgãos de 
controle

Na conduta de conselheiros e 
auditores

Instaurar e presidir PAD / 
sindicância contra conselheiros e 

auditores

PAD: aprovação da maioria 
absoluta do Plenário

Instaurar e presidir PAD Contra os servidores da Corte

Designar os membros das comissões de 
sindicância e PAD

Propor ao Presidente

Aplicação de penalidades

Medidas corretivas cabíveis

Relatar denúncias e representações contra 
servidores do TCE

Inédita
Compete ao Corregedor, nos termos do Regimento Interno, aplicar as
sanções disciplinares aos servidores do Tribunal
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Competências do 
Ouvidor

Receber notícias sobre irregularidades

Receber sugestões, reclamações e críticas

Proceder a triagem de informações, enviando-as aos setores competentes

Encaminhar as denúncias e representações ao relator competente

Requisitar informações para instruir seus processos

Prestar informações ao Tribunal e normatizar os seus serviços

Controlador

Coordenar e supervisionar os serviços de controle interno no TCE

Comprovar a legalidade, legitimidade e avaliar os resultados da gestão do TCE

Representar ao Plenário sobre irregularidade e ilegalidades na gestão do TCE

Emitir parecer sobre as contas do Presidente do TCE e outros responsáveis
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Inédita
Não cabe ao controlador emitir parecer prévio sobre as contas do Presidente do
Tribunal de Contas, uma vez que o TCE não dispõe de sistema de controle interno
próprio

CONSELHEIROS

Prof. Herbert Almeida
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Conselheiros do TCE
 Número: 7;
 3 indicados pelo Governador, aprovados pela AL.
 4 pela AL

 Posse: Presidente do TCE;
 Foro (crimes comuns e de responsabilidade): STJ;
 Prazo para posse: 30 + 30;
 Prazo para exercício: 30 + 30;

Cespe – TCDF/2014 - adaptada
Os conselheiros do TCE PI serão processados e julgados, em caso de
cometimento de crime comum, pelo Tribunal de Justiça do Piauí e,
em caso de crime de responsabilidade, pela Assembleia Legislativa
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Vedações (RI, art. 37):

a) exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo, emprego ou função pública, salvo
uma, de magistério;

b) exercer cargo técnico ou de direção em sociedade simples, associação ou fundação, de
qualquer natureza ou finalidade, salvo se associação de classe e sem remuneração;

c) exercer profissão liberal, emprego particular ou participar de sociedade empresarial,
exceto como acionista ou cotista, bem como o exercício do magistério;

d) exercer comissão, remunerada ou não, inclusive em órgão de controle da administração
direta ou indireta, ou em concessionária de serviço público estadual ou municipal

Conselheiros

Vedações (RI, art. 37):

e) celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade
de economia mista, fundação ou sociedade instituída e mantida pelo Poder Público ou
empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
normas uniformes para todo e qualquer contratante;

f) manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processos pendentes de
julgamento, ou juízo depreciativo sobre despacho, voto ou decisão de membro do
Tribunal, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério;

g) dedicar-se a atividade político-partidária; e

h) intervir no julgamento de matéria de interesse próprio ou de parentes até o terceiro
grau, inclusive, sendo-lhes aplicáveis os impedimentos e as suspeições previstas no
Código de Processo Civil.

Conselheiros
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Cespe – TCE PB/2018 – adaptada
Conforme a LO-TCE, é permitido aos conselheiros do TCE
a) dedicar-se a atividade político-partidária.
b) exercer direção remunerada de fundação sem finalidades
lucrativas.
c) exercer, concomitantemente ao cargo de conselheiro, profissão
liberal ou emprego particular.
d) exercer, concomitantemente ao cargo de conselheiro, uma função
de magistério

Incompatibilidades (LO/TCE, art. 13):

 Não podem ocupar o cargo de conselheiro simultaneamente:

 parentes consanguíneos ou afins, na linha ascendente ou
descendente e na colateral, até o terceiro grau.

 Resolve-se a incompatibilidade:

 I - antes da posse, contra o último nomeado, ou contra o mais moço,
se nomeados na mesma data;

 II - depois da posse, contra quem lhe deu causa;

 III - se a ambos imputável, contra o que tiver menos tempo de
exercício no cargo.

Conselheiros
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Antiguidade (LO/TCE, art. 14):

 I - pela posse;

 II - pela nomeação;

 III - pela idade.

Conselheiros

Inédita
Juliano tem 45 anos e foi nomeado para o cargo de conselheiro.
Todavia, antes de assinar o termo de posse, Juliano notou que a sua
prima, Ana, de 42 anos, já ocupava o cargo de conselheira no TCE-PI.
Nessa situação, considerando as disposições da LO/TCE-PI, não
haverá incompatibilidade para que Juliano tome posse.
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PROCESSOS DE CONTAS

Prof. Herbert Almeida

Prestação de 
contas

Tomada de 
contas

Especiais

Processos 
de contas

Apresentadas anualmente ao Tribunal

Omissão dos “obrigados a prestar contas”

Omissão ou dano ao erário

Nos prazos legais e regulamentares

Não prestadas na forma e no prazo



20 /0 8 /2 0 2 1

38

Processos de 
contas

De Governo Chefe do Poder Executivo

De Gestão Administradores e demais responsáveis

Especiais

Ausência de prestação de contas

Desfalque, desvio de dinheiro, bens e valores públicos

Dano ao erário

Parecer prévio

Contas do Governador 60 dias

Contas dos prefeitos 90 dias
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Decisões definitivas
Art. 118. [...] § 2º Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal emite parecer
prévio, ou julga regulares, regulares com ressalva ou irregulares as contas.

Art. 119. As contas apresentadas em um exercício serão julgadas no exercício
imediatamente seguinte, salvo motivo justificado ou força maior.

Tomada de contas especial

Tomada de 
contas especial

Omissão no dever de prestar contas

Não comprovação da aplicação dos 
recursos repassados

Prática de ato ilegal que implique dano ao erário

Desfalque ou desvio
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Tomada de Contas Especial

O quê?

apurar os fatos

Quem?

identificar os 
responsáveis

Quanto?

quantificar o dano

Finalidades da TCE

Decisões 

Preliminar 
Sobrestar  

Diligências -> saneamento 

Regulares com ressalvasDefinitiva 

Regulares  

Irregulares

Terminativa Trancamento contas iliquidáveis

Parecer prévio
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Decisões terminativa
Decisão terminativa é aquela pela qual o Tribunal:

a) ordena o trancamento das contas que forem consideradas
iliquidáveis.

 Durante 5 anos;
 o TC pode autorizar o desarquivamento, à vista de novos

elementos que permitam o julgamento;

 Depois de 5 anos, sem nova decisão:
 as contas serão encerradas, com baixa na responsabilidade.
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(Cespe – TFCE/TCU/2015)
A verificação do cumprimento, pelos entes fiscalizados, das deliberações do
TCE é realizada por meio de monitoramento.

Sanções
a) multa:

a.1) proporcional ao dano (LO, art. 80);

a.2) pelo cometimento de infrações em geral (LO, art. 79);

a.3) por infração administrativa contra as leis de finanças públicas (LO, art. 81);

a) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança (LO, art.
83, I, art. 84 e art. 85);

b) inabilitação para o recebimento de recursos públicos (LO, art. 83, II);

c) proibição de contratação com o Poder Público estadual ou municipal (LO, art. 83,
III);

d) outras sanções previstas em lei.
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Medidas cautelares

Cautelares

Afastamento temporário do responsável

Exibição de documentos, dados e bens  

Medidas inominadas urgentes

Suspensão do ato ou procedimento impugnado

Bloqueio de movimentação bancária

Sustação da execução de ato ilegal, ilegítimo e 
antieconômico 

Recursos
Recurso Quando Efeito 

suspensivo Prazo

Recurso de 
reconsideração

 Decisão definitiva em processo de contas, no que
se incluem as denúncias e representações. Sim 30 dias

Pedido de reexame  Decisão de mérito em processo de registro ou de
auditoria e inspeção. Sim 30 dias

Embargos de 
declaração

 Obscuridade, omissão ou contradição em decisão
do Tribunal.

Sim (exceto na 
revisão) 5 dias

Agravo  Decisão monocrática ou interlocutória. Não 5 dias

Revisão

Aplicável aos processos de contas de gestão;
 erro de cálculo nas contas;
 falsidade ou insuficiência de documentos;
 superveniência de documentos novos.

Pode ter 2 anos
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OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida

Língua Portuguesa

Prof. Felipe Luccas
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SEMÂNTICA E 
INTERPRETAÇÃO

Prof. Felipe Luccas

FGV / 2021
“Scotland Yard é o Departamento de Investigações Criminais da Polícia Metropolitana de
Londres. Seu nome vem do nome da rua onde funcionou seu primeiro quartel central e
onde, por outro lado, localizou-se o palácio que utilizavam os reis da Escócia quando
visitavam a Inglaterra.” (Atrás das palavras, Charlie Lopes)

O objetivo principal deste pequeno texto é:

A informar aos leitores o que é a Scotland Yard;

B retirar de circulação informações erradas;

C justificar a denominação da instituição;

D divulgar informações turísticas interessantes;

E localizar a sede da Scotland Yard. Gabarito letra C. 
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FGV / 2021
Alguns jardins trazem o cartaz

“Não pise na grama”.

O autor do cartaz pretende

A proteger a saúde das pessoas.

B preservar a aparência do jardim.

C causar prejuízo ao meio ambiente.

D mostrar preocupações com a população.

E evitar acidentes com os pés das crianças.
Gabarito letra B. 

FGV / 2021
O ex-ministro da Fazenda do Brasil, Roberto Campos, disse certa vez que

“A burrice não tem fronteiras ideológicas”.

Com essa frase ele quer dizer que

A “Há pessoas burras em todas as ideologias.”

B “A burrice está ausente de algumas ideologias.”

C “A burrice é elemento distintivo nas ideologias.”

D “Nenhuma ideologia mostra burrice em seus atos.”

E “A burrice está presente em todos os países do mundo.”
Gabarito letra A. 
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FGV / 2021
Um pequeno adorno doméstico traz estas palavras: “Uma casa com cachorro é um lar
feliz”. Deduz-se dessa frase que:

A uma casa sem cachorro é um lar infeliz;

B a causa da felicidade de um lar é a presença de um cão;

C os cães são os melhores amigos do homem;

D um cachorro traz felicidade aos casais sem filhos;

E seria conveniente que todos tivéssemos cachorros.

Gabarito letra E. 

FGV / 2021
“É minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém, e ainda menos da polícia. A
polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade.” (Machado de Assis, A
Semana – 1871)

Sobre a estruturação desse pensamento de Machado de Assis, a única observação
correta é:

A há uma contradição lógica entre os dois períodos que compõem esse pensamento;

B o texto mostra fraco poder argumentativo por tratar-se de uma opinião;

C o segundo período é uma explicação que justifica o período anterior;

D o segmento “e ainda menos da polícia” retifica uma afirmação anterior;

E os dois períodos do texto poderiam trocar de posição sem alteração do sentido global.
Gabarito letra C. 
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FGV / 2021
“A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (19), dois mandados de prisão na zona leste de Porto
Alegre contra ladrões de veículos. Um deles, que havia rompido tornozeleira eletrônica após ter
progredido de regime, foi recapturado no bairro Glória e, segundo a investigação, seguia
cometendo crimes.”

A afirmação abaixo que pode ser inferida após a leitura do texto é:

A a utilização de tornozeleiras eletrônicas se tem revelado completamente inútil como medida
punitiva;

B a libertação de prisioneiros por progressão de regime é um incentivo à volta da vida criminosa;

C a lei não pode evitar a volta de ladrões de veículos à vida do crime, já que as tornozeleiras
eletrônicas são rompidas;

D nem todos os criminosos que são libertados por progressão de regime voltam à vida do crime;

E os criminosos que continuam sua vida criminosa, mesmo após soltura, são recapturados.
Gabarito letra D. 

FGV / 2021
“Quando o mar está calmo, todo mundo pode ser timoneiro.”

Essa frase nos diz que

A Podemos gastar dinheiro se estamos bem financeiramente.

B Todos mostramos qualidades, se a situação nos favorece.

C Ninguém quer viajar quando o mar está em tempestade.

D Nunca devemos recuar diante de um perigo.

E Devemos nos preparar para sermos úteis.

Gabarito letra B. 
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@professorfelipeluccas Professor felipe luccas

t.me/professorfelipeluccas @professorfelip6

OBRIGADO
Prof. Felipe Luccas
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Administração Financeira e 
Orçamentária

Profa. Luciana Marinho

PLANO PLURIANUAL

D
O
M

REGIONALIZADA

Administração Pública Federal
Despesas de capital
Outras delas decorrentes
Programas de duração continuada

Crime de responsabilidade.

Planos e programas nacionais

PPA
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Lei de Diretrizes Orçamentárias na CF/1988

METAS E PRIORIDADES 

DIRETRIZES DE POLÍTICA 
FISCAL 

ORIENTA A LOA

AGÊNCIAS FINANCEIRAS 
OFICIAIS DE FOMENTO

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

§

Lei Orçamentária Anual na 
CF/1988 

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DE 
INVESTIMENTO 

ORÇAMENTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL

PPA REDUZIR DESIGUALDADES 

SEGUNDO CRITÉRIO 
POPULACIONAL

PRAZOS:

PE ( 31/08)
PL (22/12)

VEDAÇÕES

Art. 167 

UNIVERSALIDADE (todas receitas e despesas)
ORÇAMENTO BRUTO (vedadas deduções)
UNIDADE ( único documento, consolidação)
NÃO VINCULAÇÃO ( vedado vincular receitas de
impostos)
EQUILÍBRIO ( regra de ouro, receitas igual
despesas)
DISCRIMINAÇÃO (especificar elementos)
ANUALIDADE ( Período 1 ano)
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(FGV – Técnico de Nível Superior – Direito - Pref. de Salvador/BA – 2017) O Art. 165, § 8º,
da CRFB/88 estabelece que: “A lei orçamentária 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, nos termos da lei”. Assinale a opção que indica o princípio
orçamentário descrito no texto acima.

a) Princípio da Não Afetação de Receitas 
b) Princípio da Equidade Regional 
c) Princípio da Exclusividade Orçamentária 
d) Princípio do Orçamento Participativo 
e) Princípio da Seletividade 

Suplementares

Reforço de dotação orçamentária

Limitada ao exercício em que forem 
autorizados.

Autorizados por lei (LOA) 

Abertos por decreto do Poder 
Executivo 

Exceção ao princípio da 
exclusividade

Especial Extraordinário

Não haja dotação
orçamentária específica

Autorizados por lei especial

Abertos por decreto 

Recursos disponíveis 

Justificativa

Exceção ao princípio da
anualidade

Despesas urgentes e
imprevisíveis

Não é necessária indicar fonte 
de recursos

Abertos por medida 
provisória

Exceção ao princípio da
anualidade

Conhecimento ao PL 
após abertura

Recursos e justificativa

CRÉDITOS ADICIONAIS
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FONTES PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

AUMENTO

 Excesso de arrecadação.

 Superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício

anterior.

 Operações de créditos autorizadas para esse fim.

SEM 
ALTERAÇÃO

 Anulação total ou parcial de dotação.

 Reserva de contingência

 Recursos sem despesas correspondentes.

(FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) Créditos adicionais são as autorizações de
despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Os
créditos adicionais, que se destinam a despesas para as quais não há dotação
orçamentária específica, como um novo projeto que visa atender a um objetivo não
previsto no orçamento, são classificados como
a) suplementares.
b) especiais.
c) ordinários.
d) extraordinários.
e) complementares.
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O ciclo orçamentário possui 4 etapas 

Elaboração

Discussão, votação 
e aprovação

Execução 
(orçamentária e 

Financeira)

Controle e 
Avaliação

Emendas da LOA
(Qualquer parlamentar 

pode propor) 

CMOCMO
( 40 membros votam as 

emendas) 

CMO
(condicionantes 
para aprovação)

1. Compatíveis PPA e LDO.
2. Recursos necessários (anulação de despesa).

Excluídas
 Dotações para pessoal e seus encargos;
 Serviço da dívida;
 Transferências tributárias constitucionais para Estados,

Municípios e Distrito Federal;

EMENDAS PARLAMENTARES

DESPESA
RECEITA

Lei de Responsabilidade Fiscal

Erro ou omissão de ordem técnica ou 
legal.
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COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

 Examinar e emitir parecer (PPA, LDO, LOA, créditos adicionais,
planos e programas nacionais, regionais e setoriais, prestação de
Contas PR.

 Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.

(FGV – Consultor de Orçamentos - Senado - 2008) De acordo com a Constituição Federal, para
que as emendas ao projeto de lei orçamentária apresentadas à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO sejam aprovadas, é necessário:
a) que sejam indicados os recursos necessários sendo admitidos os provenientes de anulação

de despesas, inclusive as que incidam sobre serviço da dívida.
b) que sejam compatíveis com o plano plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com
a Lei de Responsabilidades Fiscal.
c) que sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com dispositivos do texto
do projeto de lei.
d) que sejam relacionadas a despesas sujeitas a cumprimento de limites mínimos obrigatórios
estabelecidos na Constituição.
e) que sejam compensadas com recursos provenientes de anulação de despesas com pessoal e
seus encargos.
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1 Dimensão: objeto de 
gastos.

2 Dimensões: objeto de 
gasto e programa de 
trabalho

3 Dimensões: objeto de
gasto, programa de trabalho
e planejamento.

TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO BASE ZERO

 Análise crítica 

 Justificativa

 Priorização

Ingresso público
(Sentido Amplo)

Receita

ORÇAMENTÁRIA
(Sentido estrito)

Ingresso EXTRAORÇAMENTÁRIO

Art. 3 , § único, Lei 4.320/64
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Art. 57 da Lei 4320/1964

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA

Receitas 
Arrecadadas

Operações de 
Crédito

Ainda que não Ainda que não 
previstas no 
orçamento.

AFETAÇÃO PATRIMONIAL

EFETIVAS

NÃO EFETIVAS 

(+ PL) Receitas correntes.

(=PL) Receitas de capital.

COERCITIVIDADE ORIGINÁRIA E DERIVADAS
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CLASSIFICAÇÃO POR 
NATUREZA

Receitas Correntes
Tributária e de contribuições, Patrimonial, Agropecuária,  Industrial , 
Serviços, Transferências Correntes, Outras receitas correntes.

Receitas de Capital
Constituição de dívidas: Operação de Crédito e Amortização de 
empréstimo.

Conversão, em espécie, de bens e direitos: Alienação de bens.

Transferência de Capital e Superávit do Orçamento Corrente.

(FGV - Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/Niterói -
2018) Os montantes provenientes da realização de recursos
financeiros, oriundos de constituição de dívidas, constituem receita
a) de capital.
b) industrial.
c) corrente líquida.
d) tributária.
e) patrimonial.
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(FGV – Auditor Municipal de Controle Interno – CGM/Niterói - 2018) A
Prefeitura de Vila Grande decide alugar uma edificação onde funcionava uma
escola municipal, agora desativada. Após o devido processo legal, o contrato é
firmado com um particular para a instalação de uma fábrica de roupas no local.
Com base nas regras orçamentárias, a origem da receita do aluguel será
classificada como
a) tributária.
b) de serviços.
c) industrial.
d) patrimonial.
e) de contribuição.

CLASSIFICAÇÕES DA DESPESA

FUNCIONAL

ÁREA DA DESPESA ( mais compreensível pela
sociedade).

OBRIGATÓRIA PARA TODOS ENTES DA
FEDERAÇÃO ( Portaria 42/99 –MPOG).

Matricialidade: combinar uma função e uma
subfunção que não atípicas.

A classificação funcional, por funções e subfunções,
busca responder basicamente à indagação “em que”
área de ação governamental a despesa será
realizada.

INSTITUCIONAL

 Aponta “quem faz” a despesa.
 As dotações recebidas por cada órgão

ou unidade orçamentária.
 Reflete a estrutura organizacional de

alocação dos créditos orçamentários, e
está estruturada em dois níveis
hierárquicos: órgão orçamentário e
unidade orçamentária.
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DESPESA CORRENTE
Não Contribuem (diretamente) para a
formação ou aquisição de um bem de capital.

Ex: Pagamento de pessoal, água,  energia, telefone e 
manutenção de equipamento

DESPESA DE 
CAPITAL

Contribuem (diretamente) para a formação ou
aquisição de um bem de capital.

Ex: Construção de uma escola, hospital

CATEGORIA 
ECONÔMICA

GND 4.320/64 GND  PORTARIA STN/SOF 163/2001

DESPESAS 
CORRENTES

Despesas de Custeio
Material de Consumo

3.1. Pessoal e Encargos Sociais
Inativos e Pensionistas

3.2. Juros e Encargos da dívida
JurosTransferências Correntes

Juros, Inativos e Pensionistas, 
Subvenções e Contribuições

3.3. Outras Despesas Correntes
Material de Consumo,  Subvenções e Contribuições

DESPESAS DE 
CAPITAL

Investimento 4.4. Investimentos
Contribuições e Auxílios, Aquisição de Software

Inversões Financeiras 4.5. Inversões Financeira
Contribuições e Auxílios

Transferência de Capital
Contribuições e Auxílios

4.6. Amortização da Dívida
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ESTÁGIO DA DESPESA

Planejamento Execução

Fixação Créditos Orçamentários Licitação Empenho Liquidação Pagamento

Empenho

Ordinário

Por estimativa

Empenho Global

• Valor Conhecido e não Parcelado
• Entrega única ( única liquidação)

• Valor não conhecido ( não fixo)
• Telefone, água, diárias...

• Conhecido e parcelado.
• Parcela a liquidação (por lote).
• Construção de uma escola.
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EMPENHO PAGAMENTOLIQUIDAÇÃO

31/12

01/01

EMPENHO LIQUIDAÇÃO

INCRIÇÃO 
AUTOMÁTICA DE 
RESTOS A PAGAR 

PROCESSADOS

EMPENHO LIQUIDAÇÃO
INCRIÇÃO DE 

RESTOS A PAGAR  
NÃO PROCESSADOS

PAGAMENTO

PAGAMENTO

Restos a pagar

(FGV – Auditor do Tesouro – Pref. do Recife/PE – 2014) Em relação aos
Restos a Pagar, assinale a afirmativa correta.

a) Devem ser contabilizados como receita orçamentária.
b) Representam as despesas empenhadas e pagas até o dia 31 de dezembro.
c) Não há distinção entre as despesas processadas e as não processadas em
seu registro. d) Seu registro será feito por credor e por exercício.
e) Os empenhos que correrem à conta de créditos com vigência plurianual e
que ainda não foram liquidados, deverão ser contabilizados, como restos a
pagar, no primeiro ano de vigência do crédito.
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Lei de Diretrizes Orçamentárias

Equilíbrio entre Receita e Despesas  
+ Limitação de Empenho

AMF e ARF

Programação financeira e 
cronograma mensal de desembolso 

Controle de Custo e Avaliação de 
resultado de programas

Forma e montante da Reserva de 
Contingência 

Transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas

Demonstrativo AMF

 Cumprimento das metas ano anterior.

 Metas anuais comparando-as com as fixadas nos três exercícios 

anteriores.

 Evolução do patrimônio líquido (últimos três exercícios).

 Situação financeira e atuarial do RGPS, RPPS do FAT.

 Estimativa da renúncia de receita.

 Margem de expansão das DOCC.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
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Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Anexos de Metas 
Fiscais

Anexos de Riscos 
Fiscais

Anexos da União

Metas anuais receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da
dívida pública.

Passivos contingentes + outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas + Providências

Políticas monetária, creditícia e 
cambial + Metas de Inflação

Geração de Despesa

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Adequação Orçamentária
e Financeira LOA

Compatibilidade com o 
PPA e LDO
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Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)

Despesa Corrente

Derivada de Lei, MP ou ato AN

Obrigação Legal

Superior a DOIS 
EXERCÍCIOS.

REQUISITOS DOCC

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Origem dos recursos 
para seu CUSTEIO

Não afetará as metas de 
resultados fiscais do AMF

Medida de Compensação

RECEITA

DESPESA
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Despesas com Pessoal

 Despesa corrente.

 Despesa obrigatória de caráter continuada.

 pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos
11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência,
independentemente de empenho.

 Verificada a cada 4 meses ( Relatório de Gestão Fiscal).

Alerta

(90%)
• Tribunal de 

Contas

Prudencial
( 95%)

Ente sofre restrições:
• CRIAR  E RESTRUTURAR 

CARGOS .
• CONCEDER REAJUSTE.
• PROVER CARGOS.
• HORA EXTRA   

Limite 
Total

• O percentual terá de ser 
eliminado nos dois 

quadrimestres 
seguintes.

Despesa com 
Pessoal

1ºQuadrimestre 2ºQuadrimestre

1/3
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Se não adotou as medidas?

Fica impedido 
de receber 
Transferências 
Voluntárias.

Fica impedido 
de contratar 
operações de 
crédito 

Fica impedido 
de obter 
garantias.

DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO

DÍVIDA 
CONSOLIDADA

DÍVIDA PÚBLICA 
MOBILIÁRIA

REFINANCIAMENTO 
DA DÍVIDA 

MOBILIÁRIA

OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO

CONCESSÃO DE 
GARANTIA
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Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito

25%

CHEFE DO EXECUTIVO 

QUADRIMESTREQUADRIMESTRE QUADRIMESTRE
DÍVIDA 
CONSOLIDADA 
EXTRAPOLOU

• Deve obter resultado primário (LIMITAÇÃO DE EMPENHO)
• ESTARÁ PROIBIDO DE REALIZAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA OU 

EXTERNA

• Se não recuperou no prazo, fica impedido de 
obter transferências voluntárias.

(FGV - Analista de Controle Interno - SEFAZ/RJ - 2011) No tocante à dívida
pública, caso ela ultrapasse os limites definidos na LRF, o percentual excedente
deverá ser eliminado
a) nos dois semestres seguintes.
b) nos dois quadrimestres seguintes.
c) nos três quadrimestres seguintes.
d) nos três quadrimestres seguintes, com pelo menos metade no primeiro.
e) nos dois quadrimestres seguintes, com pelo menos dois terços no primeiro.
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(FGV – Analista Legislativo – Financeira – Câmara Municipal de Salvador –
2018) As despesas correntes derivadas de ato administrativo normativo que
fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a
dois exercícios são consideradas, de acordo com os preceitos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, despesas:
a) incompatíveis com o plano plurianual;
b) irregulares e lesivas ao patrimônio público;
c) a classificar;
d) obrigatórias de caráter continuado;
e) de restos a paga

lucianadepaulamarinho

t.me/afoparaconcursos
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OBRIGADA
Profa. Luciana Marinho
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Em um órgão público, um funcionário assumiu a gerência da área em que trabalhava há oito
anos. A promoção foi muito bem aceita pelos demais membros da equipe, que reconheceram o
mérito do novo gerente. A equipe desempenha tarefas estruturadas e trabalha com metas bem
definidas. O novo gerente terá autonomia para recompensar o bom desempenho dos
subordinados, bem como solicitar substituições de funcionários que não apresentem bons
resultados.
Na situação descrita, pela teoria da liderança contingencial de Fiedler, o estilo de liderança
mais eficaz será o:
a) persuasivo;
b) transformacional;
c) diretivo;
d) orientado para o relacionamento;
e) orientado para a tarefa.

1. (FGV – PC-RN – Agente - 2021)

Em uma organização, uma funcionária da área de RH foi recentemente promovida e recebeu a
responsabilidade de coordenar um novo projeto. Na última reunião da área, seu chefe
perguntou por que ela não havia respondido a um e-mail enviado para todos os colaboradores,
sobre marcação de férias. A funcionária respondeu: “Estou tão focada no novo projeto que só
tenho prestado atenção nas mensagens sobre esse assunto; não percebi o prazo para envio da
resposta”.
A barreira à comunicação que melhor explica o que pode ter havido é:
a) filtragem;
b) percepção seletiva;
c) sobrecarga de informação;
d) ancoragem;
e) feedback inadequado.

2. (FGV – PC-RN – Agente - 2021)
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Em um processo seletivo, o responsável pelas entrevistas de seleção perguntou a um candidato
o que o motivava a trabalhar na organização. O candidato respondeu: “tenho amigos que
trabalham aqui e sei que o ambiente de trabalho é muito bom e há muita interação entre os
funcionários; além disso, a jornada de trabalho é menor que a do meu trabalho atual, que é
muito longa e exaustiva”.
Segundo a hierarquia das necessidades de Maslow, a motivação do candidato é satisfazer
necessidades do tipo:
a) sociais; fisiológicas;
b) de estima; de segurança;
c) sociais; de segurança;
d) de autorrealização; fisiológicas;
e) de estima; fisiológicas.

3. (FGV – PC-RN – Agente - 2021)

Determinada gerente lidera uma equipe de cinco pessoas e percebe que o grupo está
desmotivado e realiza o trabalho de forma desinteressada. Conversando com a equipe,
percebeu que os membros consideram que seu trabalho é repetitivo e pouco variado e que
não têm autonomia para realizá-lo. A gerente decidiu então introduzir mudanças nos cargos e
nas atribuições da equipe, para estimular a motivação dos colaboradores.
Para tal, na situação descrita, seria mais eficaz adotar, de acordo com as teorias de motivação:
a) ampliação horizontal dos cargos;
b) abertura de canais de feedback;
c) combinação de tarefas;
d) estabelecimento de relações com os clientes;
e) formação de unidades naturais de trabalho.

4. (FGV – PC-RN – Agente - 2021)
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Uma gerente lidera uma equipe de seis funcionários de nível médio e percebe que o grupo está
desmotivado e realizando o trabalho de forma desinteressada. Uma pesquisa recente realizada
pela área de recursos humanos mostrou que os funcionários da equipe consideram que suas
atribuições são muito limitadas, que pouco aprendem no trabalho e que não sabem se o seu
desempenho é bom, mas consideram seu trabalho relevante para a organização. A gerente
gostaria de realizar mudanças nos cargos e atribuições da equipe que permitissem estimular a
motivação dos funcionários.
Para tal, na situação descrita, seria mais adequado adotar, de acordo com as teorias de
motivação:
a) formação de unidades naturais de trabalho e expansão vertical dos cargos;
b) formação de unidades naturais de trabalho e combinação de tarefas;
c) abertura de canais de feedback e estabelecimento de relacionamento com os clientes;
d) expansão vertical dos cargos e abertura de canais de feedback;
e) estabelecimento de relacionamento com os clientes e combinação de tarefas.

5. (FGV – Câmara de Salvador - 2018)

Um gerente recebeu os resultados de uma pesquisa sobre percepções e expectativas no
trabalho realizada junto a sua equipe. Os resultados mostraram que: a equipe está
desmotivada; a equipe percebe que o trabalho não requer o uso de habilidades variadas; a
equipe considera que tem autonomia para realizar o trabalho. O gerente gostaria de realizar
mudanças nos cargos que permitam estimular a motivação dos membros da equipe.
Para tal, na situação descrita, seria adequado adotar:
a) abertura de canais de feedback;
b) combinação de tarefas;
c) formação de unidades naturais de trabalho;
d) expansão vertical dos cargos;
e) remuneração variável.

6. (FGV – IBGE – Coordenador - 2020)
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A área financeira de uma organização está enfrentando problemas em seus processos internos,
como erros nos pagamentos a fornecedores e nos registros da tesouraria. O diretor da área
considera que seria importante adotar controles preventivos e controles posteriores, a fim de
evitar que os problemas continuem.
São formas de controle preventivo e posterior, respectivamente:
a) supervisão direta; auditoria;
b) estabelecimento de limites de alçada; testes de seleção de recursos humanos;
c) definição de regras para autorização de pagamentos; demonstrativos financeiros;
d) avaliação de desempenho dos funcionários; relatórios de resultado contábil;
e) balanced scorecard; inspeção de matérias-primas e insumos.

7. (FGV – PC-RN – Agente - 2021)

Um órgão público decidiu rever sua estrutura organizacional, como forma de dar suporte a
novas orientações relativas a sua missão institucional. Um grupo foi designado para desenhar a
nova estrutura.
Nesse processo de definição da estrutura organizacional, será preciso tomar decisões acerca de
elementos básicos, tais como:
a) metas de desempenho para as áreas;
b) amplitude de controle;
c) desenho do sistema de controle;
d) portfólio de produtos e serviços;
e) indicadores de desempenho das áreas.

8. (FGV – PC-RN – Agente - 2021)
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Um gerente da área de TI recebeu a incumbência de definir os objetivos e as metas dos
funcionários da área, bem como de avaliar o desempenho dos membros de sua equipe.
Ao realizar essas atribuições, o gerente exerce, respectivamente, as seguintes funções
administrativas:
a) organização; controle;
b) planejamento; direção;
c) planejamento; controle;
d) direção; controle;
e) direção; organização.

9. (FGV – PC-RN – Agente - 2021)

Um gestor da IMBEL utiliza a ferramenta conhecida por Diagrama de Pareto na gestão de
qualidade de seu setor, obtendo grande sucesso com essa abordagem. Em vista disso, o
Diretor-Presidente solicita maiores informações do gestor sobre essa abordagem,
considerando a possibilidade de expandir seu uso para outras áreas de empresa. Assinale a
opção que indica um aspecto positivo do Diagrama de Pareto.
a) A compreensão da relação entre duas variáveis.
b) A identificação das causas prioritárias dos problemas.
c) A separação dos dados de diferentes fontes em conjuntos mais adequados para análise.
d) O estudo das melhores práticas utilizadas no mercado para o aprimoramento da
organização.
e) A conscientização dos colaboradores para melhorar a organização e a disciplina no ambiente
de trabalho.

10.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)
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O Ciclo PDCA, método iterativo de gestão, busca desenvolver a melhoria contínua por meio de
quatro etapas. Assinale a opção que indica, corretamente, duas dessas etapas.
a) Parar e apagar.
b) Planejar e apagar.
c) Coletar e planejar.
d) Conferir e apagar.
e) Desenvolver e coletar.

11.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)

Um administrador está buscando uma ferramenta de medição de desempenho que não tenha,
como foco exclusivo, indicadores financeiros. Analisando outras perspectivas, é adequado o
uso do
a) ebitda
b) break even point
c) balanced scorecard
d) payback descontado
e) margem de contribuição

12.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)



20 /0 8 /2 0 2 1

77

O Diretor Financeiro da startup R2P2, após analisar os relatórios financeiros da empresa,
percebe que, provavelmente, a empresa terá que declarar falência até o fim do ano. Ao relatar
essa informação ao CEO, com medo da reação do chefe, decide, intencionalmente, amenizar a
mensagem, informando que, embora a situação não seja boa, tem certeza de que a R2P2 irá se
recuperar. Considerando as barreiras à comunicação, evidencia-se, na situação, um exemplo de
a) filtragem.
b) linguagem.
c) apreensão.
d) percepção seletiva.
e) excesso de informação.

13.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)

Leia o fragmento a seguir retirado do sítio eletrônico da IMBEL. “Ser reconhecida no mercado
nacional e internacional como uma empresa de excelência no desenvolvimento, fabricação e
fornecimento de soluções de defesa e segurança.” O fragmento representa uma importante
ferramenta de planejamento estratégico, conhecida como
a) visão
b) missão
c) valores.
d) negócio
e) princípios.

14.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)



20 /0 8 /2 0 2 1

78

Em determinada organização pública da administração indireta, o processo de liderança é
realizado de forma que os chefes definam metas e padrões e expliquem detalhadamente como
realizá-las, sem se preocupar com as necessidades de seus colaboradores. A liderança exercida
nessa organização, segundo a Teoria do caminho-meta, adota o estilo
a) orientado para resultados.
b) participativo.
c) apoiador.
d) diretivo.
e) liberal.

15.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)

Buscando motivar os funcionários de sua empresa, Carolina decidiu implementar uma
celebração anual para premiar os melhores funcionários de cada área. Ao assistir a uma aula
em seu MBA, no entanto, mudou de ideia e decidiu oferecer plano de saúde a todos os
funcionários da empresa. À luz das teorias motivacionais, Carolina, para tomar essa decisão,
baseou-se na
a) Teoria X e Y.
b) Teoria do Reforço.
c) Abordagem Punitivista.
d) Teoria da Pirâmide de Maslow.
e) Método da Expectância de Vroom.

16.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)
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Leia o trecho a seguir, relacionado ao conceito de níveis da cultura organizacional.
Os _____________ são considerados o nível mais superficial da cultura organizacional, sendo
também o mais perceptível. São referentes a produtos, padrões e rituais de uma organização.
Assinale a opção que completa adequadamente a lacuna do trecho acima.
a) valores
b) artefatos
c) objetivos
d) princípios
e) pressupostos

17.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)

De acordo com a Teoria da Racionalidade Limitada, conceito associado às disfunções do
processo decisório, assinale a afirmativa correta.
a) Os gestores tomam decisões sobre questões sobre as quais possuem informações
insuficientes, devido às restrições cognitivas, de tempo e de recursos para a obtenção de dados
mais completos.
b) As decisões são programadas conforme a ocorrência dos problemas rotineiros enfrentados
pelos gestores, que têm dificuldades em recorrer a soluções elaboradas em contextos e
situações emergentes.
c) Os entendimentos dos problemas são inibidos por ancoragens psicológicas da gestão,
criando situações de perda da capacidade de abstração e limitando o gestor a se basear apenas
em soluções programadas.

18.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)
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(...)
d) A racionalização exacerbada das situações reduz a possibilidade que o gestor trace uma
decisão com base nos objetivos finalísticos da organização e foque essencialmente em
questões procedimentais do problema.
e) A capacidade de percepção dos gestores é afetada negativamente pela sazonalidade das
mudanças de um mercado maduro, fato esse que limita a tomada de decisão como uma mera
questão de perpetuação do status quo.

18.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)

Suponha que a IMBEL, após a realização de concurso público, nomeie todos os aprovados no
processo seletivo, permitindo que cada chefe de departamento da empresa receba, em média,
vinte novos funcionários para suas equipes de trabalho. Com base nos entendimentos sobre
estrutura organizacional, é correto afirmar que essa situação permitirá
a) uma integração diagonal de comando.
b) um aumento da amplitude de controle.
c) um enriquecimento vertical dos cargos.
d) uma agregação das competências do staff.
e) uma dispersão da estrutura informal da empresa.

19.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)
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Após experimento científico realizado por Elton Mayo, conhecido como experiência de
Hawthorne, ganhou força a teoria que aumentou a importância da integração social na
produtividade, contrastando drasticamente com os ideais tecnocráticos da época. Essa teoria é
conhecida como
a) Gestão em Rede.
b) Teoria dos Sistemas.
c) Teoria Estruturalista.
d) Abordagem Científica.
e) Escola das Relações Humanas.

20.(FGV – IMBEL – Administrador - 2021)

Sobre os tipos de decisões gerenciais aplicados em problemas administrativos, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa.
( ) As decisões programadas se aplicam a problemas bem compreendidos pela administração, que
possui procedimentos e/ou regras sistemáticas para tratá-los.
( ) As decisões não programadas contam apenas com a habilidade dos administradores em tomar
decisões, já que não se submetem, usualmente, a procedimentos sistematizados pela empresa.
( ) As decisões não programadas têm pequeno impacto na atividade administrativa, já que
raramente são requeridas.
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,
a) V – V – V.
b) V – F – V.
c) V – V – F.
d) F – V – V.
e) F – F – F.

21.(FGV – IMBEL – Engenheiro - 2021)
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De acordo com a ABNT NBR ISSO 14001, a base para a abordagem que sustenta um sistema de
gestão ambiental é fundamentada no conceito Plan-Do-Check-Act (PDCA). Sobre esse conceito,
analise as afirmativas a seguir.
I. Na etapa Plan, implementam-se os processos conforme planejado.
II. Na etapa Act, estabelecem-se os objetivos ambientais e os processos necessários para entregar
resultados de acordo com a política ambiental da organização.
III. Na etapa Check, monitoram-se e medem-se os processos implementados considerando a

política ambiental (incluindo seus compromissos, objetivos ambientais e critérios operacionais) e,
também, reportam-se resultados.
Está correto o que se afirma em
a) I, somente.
b) II, somente.
c) III, somente.
d) I e III, somente.
e) II e III, somente.

22.(FGV – IMBEL – Engenheiro - 2021)

No texto a seguir evidencia-se uma prática comumente usada pelas organizações para
identificar padrões de sucesso utilizado por outras companhias. “No final da década de 1970,
executivos da empresa americana Xerox estavam receosos com o avanço de concorrentes
estrangeiros no mercado de copiadoras. Na época, os custos de produção da Xerox eram
similares ao preço final dos concorrentes, como a japonesa Canon. A Xerox, então, passou a
criar novos parâmetros de custos com base nos produtos das outras empresas – inclusive,
desmontou copiadoras para bisbilhotar componentes.” Esse procedimento é conhecido por
a) 5 s.
b) kaizen.
c) seis sigma.
d) benchmarking
e) alavancagem operacional.

23.(FGV – IMBEL – Analista - 2021)
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Em determinada organização pública da administração indireta, o processo de liderança é
realizado de forma que os chefes definem metas e explicam, detalhadamente, como realizá-las,
sem se preocupar com as necessidades de seus colaboradores. Uma comissão de estudos é
enviada para averiguar a liderança exercida nessa organização, pautando-se a análise na Teoria
do caminho-meta. Assinale a opção que indica o estilo adotado nessa organização.
a) orientado para resultados.
b) participativo.
c) apoiador.
d) diretivo.
e) liberal.

24.(FGV – IMBEL – Analista - 2021)

A equipe de recursos humanos da IMBEL é encarregada de realizar uma pesquisa com os
colaboradores da empresa. Essa pesquisa, conforme recomendado pela Diretoria, tem o intuito
de identificar a percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho. Assinale a opção
que indica o objetivo dessa pesquisa.
a) Identificar o recrutamento social.
b) Estabelecer uma seleção interna.
c) Avaliar o clima organizacional.
d) Estudar tempos e movimentos.
e) Definir a reengenharia.

25.(FGV – IMBEL – Analista - 2021)
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Leia o fragmento a seguir, relativo às escolas de motivação. A escola ______ foi responsável
por introduzir a versão ________ da motivação, segunda a qual o administrador busca motivar
seus funcionários por meio de incentivos, principalmente de ordem material, a exemplo dos
salários, baseando-se no pressuposto do ________. Assinale a opção que apresenta os termos
que completam corretamente as lacunas do fragmento acima.
a) clássica – tradicional – homem social
b) clássica – tradicional – homem econômico
c) das relações humanas – tradicional – homem social
d) das relações humanas – contemporânea – homem social
e) das relações humanas – contemporânea – homem social

26.(FGV – IMBEL – Analista - 2021)

O poder pode ser exercido de diferentes formas, ganhando projeção tanto por meio de líderes
como por chefes e autoridades. Assinale a opção que mostra o tipo de poder exercido por meio
de referência.
a) O político carismático e empático que lidera seu partido nas votações.
b) O gestor que controla os subordinados por meio de ameaças e punições.
c) O jogador de futebol que comanda sua equipe graças ao seu talento para driblar e fazer gol.
d) O jornalista que possui fontes importantes que lhe proporcionam furos jornalísticos.
e) O chefe de departamento que ganha a obediência dos funcionários por estar em posição
hierárquica superior.

27.(FGV – IMBEL – Analista - 2021)
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Considere os fatores a seguir, relacionadas às teorias motivacionais.
I. Salários;
II. Segurança;
III. Relacionamentos interpessoais. Com base na Teoria de Herzberg, assinale a opção que
apresenta fatores higiênicos.
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II, III.

28.(FGV – IMBEL – Analista - 2021)

Sobre as informações obtidas por meio da análise SWOT, assinale a opção que indica a
considerada como elemento controlável.
a) A entrada de novo concorrente no mercado.
b) A falência de empresa concorrente.
c) O início de nova guerra mundial.
d) A força de trabalho qualificada.
e) O aumento da tributação.

29.(FGV – IMBEL – Analista - 2021)
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A Teoria da Burocracia, desenvolvida por Weber, é frequentemente associada a um conceito
negativo, de lentidão e excesso de formalismo e regras, mas ela foi responsável por trazer
propostas e ideias importantes para a administração, principalmente no âmbito estatal.
Assinale a opção que indica uma dessas propostas.
a) Redução da meritocracia.
b) Flexibilidade no processo decisório.
c) Descentralização da cadeia de comando.
d) Formalização das competências técnicas.
e) Evolução dos aspectos subjetivos organizacionais.

30.(FGV – IMBEL – Analista - 2021)

GABARITO
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
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(FGV / TJ-CE / 2019)
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(FGV/IMBEL-2021-Comprador Técnico)

Entidades da Administração Indireta

Personalidade Atividades Criação / 
Extinção Responsabilidade

Autarquias 

Fundações 
Públicas

Empresas 
Públicas

Soc. de Economia 
Mista
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NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Direito Administrativo – questões FGV
Prof. Antonio Daud Jr

(FGV/TCE-AM-2021)
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legalidade impessoalidade moralidade publicidade eficiência eficácia

economicidade competitividade celeridade desenv. nacional
sustentável igualdade interesse público

probidade 
administrativa planejamento transparência

razoabilidade e 

proporcionali 
dade

segurança jurídica segregação de 
funções

motivação vinculação ao 
edital

julgamento 
objetivo

Princípios da Publicidade e Transparência

Publicidade e 
transparência nas 

contratações

regra atos do processo licitatório são públicos

exceção informações cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado

diferida

conteúdo das propostas, até a respectiva abertura

orçamento da Administração 
(se for sigiloso)

Principal 
local

Portal Nacional de Contratações 
Públicas
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Portal Nacional de 
Contratações Públicas

Repositórios de dados de licitações e contratos

Características
Centralizado

Nacional 

Principais 
informações

editais de licitação e anexos

contratos e termos aditivos

avisos de contratação direta

planos de contratação anuais

atas de registro de preços

gestão Comitê, com 7 representantes 
(3U, 2E, 2M)

Concorrência Pregão

Concurso Leilão

bens e serviços especiais
obras

serviços de engenharia especiais 
(obrigatória)

todos os critérios, exceto maior 
lance

procedimento comum

obrigatório p/ obj. comuns

menor preço ou maior desconto

facult. p/ serv. eng. comuns

pregoeiro
procedimento comum

escolha de trabalho T-C-A
vencedor recebe 

prêmio/remuneração

antecedência: 35 dias úteis
melhor técn. ou cont. artístico

Alienações de bens
leiloeiro ou servidor desig.

sem habilitação
maior lance

agente de contratação ou

comissão (facultativo)

Diál. competitivo
inovação / adaptação de 

soluções
edital de pré-seleção: 

25 dias úteis
edital da fase competitiva:  60 

dias úteis
participam da f. competitiva só 

pré-selecionados
comissão de 3 efetivos / 

empregados perman.

antecedência: 15 dias úteis

serviços de engenharia comuns 
(facultativa)

obras serv. tec. 
espec.

especia
is 

sem registro cadastral prévio
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Inexigibilidade

Fornecedor 
exclusivo Vedada preferência por marca

Credenciamento

Serviços técnicos

Natureza intelectual 
predominante

Notória especialização

Enumerados no art. 74

+

+

Vedada subcontratação 

Vedada para
divulgação

publicidade

Artista 
consagrado

divulgar cachê do artista

Aquisição ou
locação de imóvel

avaliação prévia do bem

inexistência de imóveis púb. dispon. 

justificativas da singular. do imóvel 

SERVIÇOS PÚBLICOS

Direito Administrativo – questões FGV
Prof. Antonio Daud Jr
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(FGV/TCE-AM-2021)

PPPs

valor igual ou superior a 
R$ 10 milhões

prazo
de 5 a 35 anos 

(incluída eventual prorrogação)

Vedada a delegação 
de

atividades exclusivas do Estado, 
regulação, poder de polícia e função 

jurisdicional

Vedado objeto único 
de

fornecimento de mão-de-obra

fornecimento e instalação de 
equipamentos

execução de obra pública

#anotaí
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Concessão 
comum apenas TARIFA

Concessão 
especial (PPP)

Patrocinada
TARIFA 

+ CONTRAPRESTAÇÃO 
DO PODER PÚBLICO

Administrativ
a

CONTRAPRESTAÇÃO DO 
PODER PÚBLICO

Lei 8.987/1995

Lei 11.079/2004

Concessões

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
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(FGV/TCE-AM-2021)

ato visando fim 
proibido

retardar/deixar 
de praticar ato

revelar fato que 
deva permanecer 

em segredo
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Elemento subjetivo para 
aplicação das sanções 

da LIA

DOLO

enriquecimento ilícito 
(art. 9º)

violação aos princípios 
(art. 11)

concessão indevida de benefício 
fiscal ou tributário 

(art. 10-A)

DOLO ou

CULPA
prejuízo ao erário 

(art. 10)

Declaração de bens – LIA (art. 13)
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Diretrizes (art. 3º)
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publicidade é a regra geral; sigilo é exceção

divulgação de informações de interesse público
independentemente de solicitações

(transparência ativa)

utilização de recursos de tecnologia da informação

fomento da cultura de transparência

desenvolvimento do controle social
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OBRIGADO
Prof. Antonio Daud

Direito Constitucional

Profª.: Nelma Fontana
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Prof.

Princípios Fundamentais

Prof.

1. (FGV/AL-RO/Analista Legislativo) Conforme disposto na Constituição Federal, os
Poderes do Estado Brasileiro são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
Considerando os fundamentos utilizados para essa divisão, assinale a afirmativa
correta.
A) Visam especializar as funções básicas do Estado.
B) Garantem o princípio de separação absoluta de atribuições.
C) Oportunizam a concentração de poder em um órgão.
D) Interagem entre si por meio da supremacia.
E) Preservam o equilíbrio, coibindo o sistema de freios e contrapesos.
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Direitos Individuais

Prof.

2. (2021/FGV/DPE-RJ/Residência Jurídica) Em relação aos direitos fundamentais, à
luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa
INCORRETA
A) A Constituição Federal não consagra o direito ao esquecimento, vez que a sua
previsão ou aplicação afrontaria a liberdade de expressão.
B) É possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários
distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência
por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração e
a preservação da igualdade entre todos os candidatos, mesmo que acarrete
considerável ônus à Administração Pública.
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C) A liberdade de expressão pode ser limitada em casos excepcionais, como na
hipótese de configurar ocorrência de prática ilícita, de incitação à violência ou à
discriminação, bem como de propagação de discurso de ódio.
D) É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina, sendo
certo que a obrigatoriedade da vacinação não contempla a imunização forçada,
porquanto é levada a efeito por meio de medidas indiretas.
E) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Prof.

Direitos Sociais
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3. (2020/FGV/TJ-RS) Joana, servidora ocupante de cargo de provimento efetivo no
âmbito do Poder Judiciário de determinado Estado da Federação, foi comunicada
pelo sindicato da categoria que seriam iniciadas as negociações coletivas de
trabalho e era obrigatória a participação do sindicato. Por tal razão, era igualmente
obrigatória a filiação de todos os servidores ao sindicato, de modo que a categoria
não fosse sub-representada em seus interesses.
A narrativa afigura-se
A) incorreta em relação a Joana, pois a filiação é facultativa, e correta quanto ao
sindicato, pois a sua participação é imposta pela Constituição;
B) correta em relação a Joana, por força do princípio da solidariedade social, e
incorreta quanto ao sindicato, por ferir o princípio da liberdade de gestão;

Prof.

C) correta em relação a Joana, já que a filiação dos servidores do Poder Judiciário é
obrigatória, e incorreta quanto ao sindicato, que tem autonomia gerencial;
D) incorreta em relação a Joana, pois os servidores do Poder Judiciário não podem
filiar-se a sindicato, e correta quanto ao sindicato, desde que haja determinação
judicial;
E) incorreta em relação a Joana, que somente pode ser obrigada a exercer cargo de
direção no sindicato, não a sindicalizar-se, e correta quanto ao sindicato, que
defende a categoria.
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Controle externo - TCE

Prof.

4. (2019/FGV/DPE-RJ/Técnico) O Tribunal de Contas do Estado, ao apreciar as
contas apresentadas por determinado Prefeito Municipal, entendeu que
apresentavam irregularidade insanável.
À luz da sistemática constitucional, o referido entendimento:
A) por si só, importa na rejeição das contas;
B) será apreciado pela Câmara Municipal, que pode acolhê-lo, ou não, pelo voto da
maioria de seus membros;
C) será apreciado pelo Governador do Estado, que pode acolhê-lo, ou não;
D) será apreciado pelo Conselho de Prefeitos, que pode acolhê-lo, ou não;
E) será apreciado pela Câmara Municipal, que somente pode rejeitá-lo por decisão
de dois terços dos seus membros.
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Finanças Públicas

Prof.

5. (2018/FGV/Prefeitura de Niterói – RJ) O Prefeito Municipal encaminhou o
projeto de lei orçamentária anual à Câmara Municipal. Para sua surpresa, no texto
aprovado, foram anuladas, parcialmente, as despesas destinadas ao pagamento de
pessoal, que permitiriam o cumprimento da lei municipal que aumentara os
vencimentos dos servidores, a partir do exercício financeiro seguinte. Os recursos,
por sua vez, foram destinados à implementação de programas sociais nas áreas de
saúde e educação.
À luz da sistemática constitucional, o procedimento da Câmara Municipal está
A) correto, pois esta pode apreciar livremente o projeto de lei orçamentária,
podendo anular e criar as despesas que melhor lhe aprouverem.
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B) incorreto, pois os recursos destinados à implementação dos programas sociais
não poderiam resultar da anulação, ainda que parcial, das despesas com pessoal.
C) correto, pois esta somente está autorizada a destinar recursos à implementação
de programas sociais caso resultem da anulação de despesas com pessoal.
D) incorreto, pois o projeto de lei orçamentária anual apresentado pelo chefe do
Poder Executivo não pode sofrer alterações no Legislativo.
E) correto, pois esta somente pode criar uma despesa quando indica os recursos
necessários, os quais devem resultar da anulação de outra, qualquer que seja ela.

Prof.

Administração Pública
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(2021/FGV/PC-RN/Agente e Escrivão) Joana, profissional muito competente, com
sólida formação acadêmica e larga experiência profissional, foi convidada pelo
Governador do Estado Beta para atuar em um órgão público, exercendo
competências de vital importância para o interesse público e que exigiam uma
atuação contínua.
Instada a se pronunciar, a assessoria jurídica informou corretamente que Joana
poderia ser nomeada diretamente, sem prévia aprovação em concurso público:
A) para um cargo de provimento efetivo, um cargo em comissão ou uma função de
confiança;
B) apenas para um cargo de provimento efetivo ou um cargo em comissão;
C) apenas para um cargo em comissão ou uma função de confiança;
D) apenas para uma função de confiança;
E) apenas para um cargo em comissão.

OBRIGADA
Prof. Nelma Fontana 
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