PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 2021
/ ADMINISTRAÇÃO
* Obrigatória

INSTRUÇÃO/IDENTIFICAÇÃO
1. INSTRUÇÕES PARA A PROVA:
- A prova terá duração de 2h30min. Após esse tempo, não será mais possível gravar
qualquer resposta no formulário. O fiscal passará um aviso quando faltarem 10
minutos para o término.
*** fique atento pois se a prova não for finalizada/enviada nesse prazo, o candidato
terá sua prova zerada.
- Os microfones dos candidatos podem ficar desativados. Lembre-se que será
necessário ativar, quando for preciso comunicar-se com algum fiscal.
- É necessário manter o volume da chamada ativo para poder ouvir qualquer
orientação dos fiscais.
- É importante o correto preenchimento dos campos "RG" e "CPF" para que não
ocorra problema na identificação das provas.
- A prova é composta de 10 questões objetivas e 2 dissertativas. CADA QUESTÃO DA
PROVA OBJETIVA CONTÉM APENAS UMA ALTERNATIVA CORRETA. *
Ciente de todas instruções acima.

2. Número do RG *

10/15/2021

3. CPF *
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QUESTÕES OBJETIVAS
4. Uma vez que o Gestor Público é a quem cabe reputar os processos das Instituições
governamentais, assinale a alternativa correta:
a- O Gestor Público deve obrigatoriamente trabalhar para instituições privadas
b- O Gestor Público deverá ter graduação em finanças
c- O Gestor Público trabalha para a sociedade e lida com recursos públicos
d- Deverá de gerir mais de uma Instituição
e- NRA

5. Quanto à A Lei 4320/1964, é correto dizer:
a- Estatui normas gerais de direito financeiro , par elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados e Municípios e do Distrito Federal.
b- Esta Lei não classifica a despesa Pública
c- Esta Lei foi modificada pela Constituição de 1988
d- Esta Lei não trata de Inversões Financeiras
e- NRA

6. Quanto à carreira de Gestão Pública é correto afirmar:
a- Carreira voltada às Instituições particulares
b- Trata exclusivamente do processo de finanças nas Instituições
c- Carreira voltada à administração das Instituições governamentais e conclusão de projetos
políticos para tender necessidades sociais.
d- Carreia com a obrigatoriedade de formação MBA
e- NRA
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7. Quanto ao Gestor Público , assinale a alternativa correta:
a- É responsável por gerir empresas públicas , organizações não governamentais e projetos de
empresas privadas devem em parceria com o poder público.
b- Deve ter obrigatoriamente pós-graduação em análise de gestão.
c- Não deve pensar no bem estar coletivo.
d- O Gestor Público deve ser obrigatoriamente Analista de Finanças.
e- NRA

8. A execução da despesa pública segundo a Lei 4320/1964, transcorre em três
estágios:
São eles:
a- Previsão, pagamento e empenho
b- Empenho, liquidação e pagamento
c- Planejamento, execução e pagamento
d- Execução, empenho e liquidação
e- NRA

9. A Lei de Responsabilidade fiscal classifica a despesa pública em duas categorias.
São elas:
a- Despesas de manutenção e operação
b- Despesas fiscais e diretas
c- Despesas de custeio e pessoal
d- Despesas obrigatórias de caráter continuado e as despesas com pessoal ( as derivadas de
contratos ou outras despesas com pessoal
e- NRA
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10. Com relação aos tipos de empenho da despesa, assinale a alternativa correta:
a- Ordinário, estimativo e global
b- Primário, total e estimativo
c- Geral, global e ordinário
d- Estimativo, ordinário e líquido
e- NRA

11. Qual é o primeiro estágio da despesa pública:
a- Empenho
b- Nota de solicitação
c- Liquidação
d- Ordem bancária
e- NRA

12. Quanto à execução da despesas Públicas, é correto afirmar:
a- É formalizada antes da nota de empenho
b- É realizada a partir da previsão no orçamento público segundo as três etapas : empenho,
liquidação e pagamento , conforme a Lei 4320/64
c- Pode ocorrer sem dotação orçamentária
d- Deverá ter obrigatoriamente periodicidade mensal
e- NRA
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13. Sobre a Administração Pública direta é correto afirmar:
a- É exercida exclusivamente pelos Estados da União
b- É exercida pelos Gestores Públicos exclusivamente
c- É exercida pelo conjunto dos Poderes da União, dos Estados , Distrito Federal e dos
municípios.
d- É exercida somente pelas Prefeituras Municipais
e- NRA
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PROVA DISCURSIVA
14. Considerando que a Gestão Pública é a atividade que se dedica ao gerenciamento
das Instituições , serviços e também do Patrimônio Público, discorra sobre o objetivo
da mesma. (no mínimo 5 linhas)

15. Considerando que:
Eficiência é quando algo é realizado da melhor maneira possível, ou seja, com
menor desperdício ou em menor tempo.
Eficácia é quando no projeto ou produto , se atinge o objetivo ou a meta
Efetividade: é a capacidade de concluir um objetivo (eficácia) da melhor maneira
possível (eficiência).
Discorra sobre a eficácia, eficiência e efetividade na Administração Pública. (no
mínimo 5 linhas)
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Microsoft Forms

10/15/2021

