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16 C De acordo com o site do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), no 

documento Modelo de Planejamento Governamental e Artigo 174, da CF/88, o Planejamento é 

um instrumento de gestão que deve ser implantado por todas as entidades, que visam aumentar 

a eficiência, a eficácia e o controle, para a tomada de decisões por parte dos gestores 

institucionais.  

Indeferido  

18 E Plano Plurianual (PPA). De acordo com a definição encontrada no site do Ministério do 

Planejamento. Desenvolvimento e Gestão (MPOG) e Item I, Artigo 165, da CF/88 . 
Indeferido  

19 B Os PRINCÍPIOS do Orçamento (Art. 2°, Lei 4.320/64) não podem ser confundidos com os 

TIPOS de Orçamento. Segundo o princípio da Universalidade, a Lei Orçamentária Anual 

(LOA) de cada ente federado deverá conter todas as receitas e as despesas de todos os Poderes, 

órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Este princípio 

é mencionado no caput do art. 2o da Lei no 4.320, de 1964, recepcionado e normatizado pelo 

Parágrafo 5° e 8°, do Artigo 165, da CF/88”, texto copiado do Item 3.2.2, do Manual Técnico 

de Orçamento (MTO). 

Indeferido  

22 C Empenho. Artigo 58 e 60, da Lei 4.320/64. Indeferido  



23 D A Assertiva I é VERDADEIRA, o texto constante da prova é um resumo de diversos 

documentos que abordam o tema “planejamento no Brasil”, especialmente os documentos 

produzidos e encontrados no site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) e, no documento “A 

experiência brasileira em planejamento econômico”: uma síntese histórica, de Paulo Roberto de 

Almeida. A Assertiva II é VERDADEIRA, o texto que está na prova com a definição de Plano 

Plurianual de Investimento (PPA) foi copiado na integra do site da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), que aborda a Execução Orçamentária (STN – Execução Orçamentária – PPA). 

A Assertiva III é FALSA, pois o “Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado 

para um período de 5 (cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição de Ensino 

Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às 

diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades 

acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver.”, texto extraído do documento que 

orienta a elaboração do PDI, no site do MEC (MEC SAPIENS PDI). Sendo assim, a resposta 

correta é a opção “D” – V,V e F. 

Indeferido  

24 E Na assertiva “A” consta a definição de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme 

Parágrafo 2°, Artigo 165, da CF/88. Na assertiva “B” está a definição de Atividade, conforme 

Item 5.5.2.1, do Manual Técnico de Orçamento (MTO). Na Assertiva “C” encontramos a 

definição de Orçamento, conforme Letras “a” e “e”, Item II, Artigo 22 e Artigo 2°, da Lei 

4.320/64. Na assertiva “D” está parte da definição de Atividade e Projeto, conforme Itens 

5.5.2.1 e 5.5.2.2, do MTO. Na assertiva “E” encontramos a definição de Planejamento, a partir 

do Livro Políticas, Planejamento e Governo, de Carlos Matus Romo, 3ª edição, Brasília: IPEA 

– 1997. Opção “E” está correta. 

Indeferido  

25 B O Orçamento Público Federal é elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder 

Legislativo. Artigo 2° e 22 da Lei 4.320. 
Indeferido  

26 B Atividade. Item 5.5.2.1, do Manual Técnico de Orçamento (MTO). Indeferido  

27 A A Classificação Institucional permite identificar o “Poder” ou Órgão Orçamentário e as 

Unidades Orçamentárias (UO’s) dentro do Orçamento da União. Os Órgãos Orçamentários são 

os agrupamentos de Uo’s. Por exemplo: O Ministério da Educação (MEC) é um Órgão 

Orçamentário, que agrupa unidades responsáveis pelo ensino superior no Brasil. As Instituições 

Indeferido  



Federais de Ensino Superior (IFES) são Unidades Orçamentárias (UO’s) que compõem o 

Órgão Orçamentário MEC. A UFF é uma UO do MEC. O código de Classificação Institucional 

compõe-se por cinco dígitos, sendo que os dois primeiros identificam o Órgão Orçamentário e 

os três últimos designam a UO. A Instituição UFF, dentro da estrutura orçamentária da União, é 

identificada pelo código: 26.236 (26 – Órgão Orçamentário – MEC e 236 – Unidade 

Orçamentária – UFF). Dentro do Orçamento da União podemos identificar, mediante essa 

codificação, as despesas e receitas sob responsabilidade de execução de cada uma das UO’s. A 

Classificação Institucional serve para identificar, no Orçamento da União, quem é o 

responsável pela execução da despesa e arrecadação da receita, pois o Orçamento de cada UO 

deve ser composto por todas as despesas e receitas. Item 5.3, do Manual Técnico de Orçamento 

(MTO), Item 4.2.2 – Orçamento Público: Módulo IV – Classificações Orçamentária – ENAP e 

Artigos 2° e 3° da Lei 4.320/64.. 

28 E Pregão. Medida Provisória n.º 2.026, de 04 de maio de 2000, regulamentada pelo Decreto n.º 

3.555, de 08 de agosto de 2000.  
Indeferido  

29 D  Empenho. Artigo 58 e 60, da Lei 4.320/64.  Indeferido  

30 C “Receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o 

exercício, constituem elemento novo para o patrimônio público e aumentam-lhe o saldo 

financeiro. São fonte de recursos por meio do qual se viabiliza a execução das políticas 

públicas”, está definição para Receita Orçamentária é encontrada no Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, no site da Secretaria da Tesouro Nacional, do Ministério da fazenda. 

Entretanto, o tema da questão aborda a Classificação da Receita, mais especificamente quatro 

tipos de Receita: a Patrimonial, a Agropecuária, a Industrial e a de Serviços. A resposta correta 

é Receita Corrente, de acordo com os Parágrafos 1 e 4, Artigo 11, da Lei 4.320/64. 

Indeferido  

 


