
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. A  Administração  Pública  se  fundamenta  nos  princípios  da  Legalidade,  Impessoalidade, 
Moralidade, Publicidade e Eficiência.

02.  Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final.

03. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 
intervindo nas relações de consumo.

04. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Julgue os itens abaixo com relação a Orçamento Público.

05. O Orçamento como um ato preventivo e autorizativo das despesas que o Estado deve realizar 
em um exercício é um instrumento da moderna administração pública. Sendo assim, o estudo do 
Orçamento pode ser considerado do ponto de vista objetivo ou subjetivo.

06. A Lei  de Diretrizes  Orçamentárias  compreende as  metas  e  prioridades  da  administração, 
incluindo as despesas correntes para o exercício financeiro subsequente e terá como objetivos 
fundamentais orientar a elaboração da lei orçamentária anual, bem como sua execução; dispor 
sobre as alterações na legislação tributária; e estabelecer a política de aplicação das agências 
oficiais de fomento.

07.  Nos termos do artigo 195 da Constituição Federal, a seguridade social será financiada por 
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do DF e dos Municípios e das seguintes contribuições 
sociais: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada; do trabalhador e dos demais 
segurados da previdência social; sobre a receita de concursos de prognósticos; e do importador.

08.  São  considerados  créditos  adicionais,  as  autorizações  de  despesa  não  computadas  ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

09. A  cultura  de  uma  Organização  é  o  conjunto  subjacente  de  valores-chave,  crenças, 
entendimentos  e  normas  compartilhados  pelos  funcionários,  porém  esses  valores  não  dizem 
respeito ao comportamento ético dos funcionários.

10. A eficiência em uma Organização refere-se à quantidade de recursos utilizados para atingir os 
objetivos da mesma, enquanto a eficácia é um termo mais amplo e significa o grau em que uma 
Organização alcança seus objetivos.



GABARITO

01. C
Comentários: Conforme conceitos constitucionais voltados para o Direito administrativo.

02. C
Comentários: Art. 2º do CDC.

03. C
Comentários: Art. 2º, parágrafo único, CDC.

04. C 
Comentários: Art. 3º, parágrafo 2º do CDC.

05. C
Comentários: No aspecto objetivo, o Orçamento designa o ramo das Ciências das Finanças que 
estuda a Lei do Orçamento e o conjunto de normas que se refere à sua preparação, sanção 
legislativa,  execução  e  controle,  ou  seja,  considera  a  fase  jurídica  de  todas  as  etapas  do 
orçamento (preventiva, executiva e crítica).

No aspecto subjetivo constitui a faculdade adquirida pelo povo de aprovar a priori, por seus 
representantes legitimamente eleitos, os gastos que o Estado realizará durante o exercício.

06. C
Comentários:  A LDO  compreende  as  metas  e  prioridades  da  administração,  incluindo  as 
despesas de capital e não as correntes.

07. C
Comentários:  A Constituição  Federal  estabelece,  ainda,  que  a  proposta  de  orçamento  de 
seguridade será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência 
social  e  assistência  social,  tendo  em  vista  as  metas  e  prioridades  estabelecidas  na  LDO, 
assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

08. C
Comentários:  Os créditos adicionais são aqueles classificáveis em suplementares, especiais e 
extraordinários.

09. E
Comentários:  Os  valores  subjacentes  podem  dizer  respeito  ao  comportamento  ético,  ao 
compromisso com os funcionários, à eficiência ou ao atendimento ao cliente e fornecem o alicerce 
que une os membros da Organização. A cultura de uma Organização não é escrita, mas pode ser 
observada em sua história, slogans, cerimônias, vestuário ou layout do escritório.

10. C
Comentários: Para serem eficazes, as Organizações precisam de objetivos focados e claros e de 
estratégias adequadas para que seja possível alcançá-los.


