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C) CONTABILIDADE PÚBLICA - de caráter eliminatório (14 questões) Orçamento: origem e conceito, orçamento-programa 
(conceitos básicos e legislação pertinente), princípios orçamentários, técnicas de elaboração orçamentária, Plano Plurianual de 
Investimentos (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), movimentação de créditos e mecanismos 
retifi cadores do orçamento; Receitas: orçamentárias e extra-orçamentárias; Licitações: Concorrência, Tomada de Preços, Convite, 
Pregão Eletrônico, Pregão Presencial, Dispensa de Licitação; Execução da Despesa: Empenho Ordinário, Empenho Global, 
Empenho Estimativa, Anulação de Empenho, Programação Financeira, Adiantamentos, Contabilização de Despesa; Restos a Pagar; 
Registros Contábeis de Organização Pública; Sistema Orçamentário: Classifi cação e signifi cado da Despesa Econômica e Funcional 
Programática, lançamentos básicos do sistema, balancete e balanço orçamentário; Sistema Financeiro: classifi cação e signifi cado das 
contas fi nanceiras, lançamentos básicos no sistema, balancete e balanço fi nanceiro; Sistema Patrimonial: classifi cação e signifi cado 
das contas Patrimoniais, lançamentos básicos do sistema, balancete e balanço patrimonial; Sistema de Compensação: Classifi cação 
e signifi cado das contas de compensação, lançamentos básicos do sistema; Lançamentos Especiais: Constituição e baixa de restos 
a pagar, recolhimento de adiantamento não aplicado, dívida ativa, abertura de créditos adicionais e remanejamentos de dotações; 
Relatório de Gestão Fiscal: a partir dos conceitos estabelecidos na lei, elaboração de Relatório de Gestão Fiscal; defi nição e apuração de 
receita corrente líquida; demonstrativo de pessoal para fi ns de Relatório de Gestão Fiscal; cálculo do limite legal, limite prudencial, limite 
de alerta; providências, restrições e penalidades quando tais limites são atingidos; Relatório de Execução Orçamentária: conceitos de 
dotação inicial, reserva, despesas empenhadas, despesas liquidadas, disponibilidade orçamentária; regimes de competência: despesa 
e receita.

D) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de caráter eliminatório - (16 questões):

- IMPOSTOS - (05 questões) ISS: prazos para recolhimento e situações, em nível do município de São Paulo, em que cabe retenção 
na fonte no pagamento de prestadores de serviço contratados; INSS: prazos para recolhimento e situações em que cabe retenção na 
fonte no pagamento a prestadores de serviço contratados - pessoa jurídica e pessoa física; IR: prazos para recolhimento e situações em 
que cabe retenção na fonte no pagamento de prestadores de serviço contratados - pessoa jurídica e física; ICMS: Convênio ICMS-26, 
de 4-4-2003, implementado no Estado de São Paulo no artigo 55, Anexo I, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 
30-11-2000 (Decreto 48.034/2003).

- AUDITORIA - (06 questões) Normas Brasileiras para o Exercício da Auditoria Interna: independência, competência profi ssional, 
âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna; Auditoria no Setor Público: Sistemas de Controle 
Interno e Externo, Finalidades e Objetivos da Auditoria Governamental. Abrangência de autuação. Formas e Tipos; Objetivos, Técnica e 
Procedimentos de Auditoria: Planejamento dos Trabalhos, Programas de Auditoria, Papéis de Trabalho, Testes de auditoria, Amostragem 
estatística em auditoria, eventos ou transações subseqüentes, revisão analítica, Conferência de Cálculo, Interpretação das Informações, 
Procedimentos de Auditoria em áreas específi cas das Demonstrações Contábeis.

- NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - (05 questões) Atribuições e competência do 
Poder Legislativo; Processo legislativo; Sistema Tributário; Orçamento Público; Fiscalização Financeira e Orçamentária; Servidores 
Públicos; Atribuições e competência do Poder Executivo; Atribuições e competência do Poder Judiciário; Administração Financeira. 10. 
Princípios de Administração Pública.

Legislação: Constituição Federal - artigos 70 a 75, 99, 100 e 157 a 169. Constituição Estadual - artigos 54 a 68 e 169 a 176. Lei 
Federal 4.320, de 17.03.64. Leis Estaduais nºs 10.320, de 16.12.68 e Complementar 709, de 15.01.93.

E) CONHECIMENTOS GERAIS - atualidades (06 questões) - Sobre fatos políticos, econômicos e sociais, ocorridos a partir do 2.º 
Semestre de 2007.

F) INFORMÁTICA - (10 questões) - Informática básica no sistema operacional Windows XP dos seguintes procedimentos: 
Localização de arquivo ou pasta. Criação de documento. Abrir e salvar documentos. Aplicação de Formatação a um documento/texto. 
Abrir arquivos e pastas utilizando Windows Explorer e o Menu Computador.Criação de Pastas. Impressão de documentos inteiros ou parte 
dele. Elementos de criação de textos. Cópia de arquivo ou pasta utilizando o comando Editar (copiar, colar ou arrastando), para a mesma 
unidade de disco ou outra. Conceitos de Internet e de Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software. Manipulação com Processador 
de Texto Word, Planilhas em Excel e Banco de Dados Access. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados 
e para realização de cópia de segurança (backup). 

G) MATEMÁTICA - (05 questões) Razão; Grandezas Proporcionais; Regra de Sociedade; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Conceitos básicos de matemática fi nanceira; Juros simples e composto; Conjunto de números; Valor numérico 
de expressões algébricas; Sistemas de equações de 1º grau com 02 incógnitas; Progressão aritmética; Progressão geométrica, 
Probabilidade.

H) LEGISLAÇÃO - (10 questões) Lei Federal 4.320, de 17/03/64; Lei Estadual 10.320/68; Lei Complementar (estadual) 709/93; 
Decreto 40.566, de 21/12/95 (SIAFEM), Decreto nº 42.604, de 09/12/97 (SIAFÍSICO); Instruções nº 01/2007, artigos 446 a 498 das 
(Resolução 08/2007 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo); Lei Federal 8.666/93 e ulteriores alterações, Decreto Lei 200/67, 
Lei Estadual 6.544/89; Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Lei Complementar 1010, de 01/06/07; 
Lei Complementar 1012, de 05/07/07; Lei Complementar 1013, de 06/07/08, Decreto 52.046, de 09/08/07 (SPPREV); Constituição 
Federal § 3º, artigo 165 e artigo 52, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Relatório Execução Orçamentária); Lei 8.876, de 
02/09/94, Lei 11.331, de 26/12/2002; Lei 11.608, de 29/12/2003; Lei 9.653, de 14/05/97, Lei 12.395, de 21/07/06 (Fundo Especial de 
Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo); artigo 100, da Constituição Federal; artigo 730 do Código de Processo Civil; 
artigos 333 a 341 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Precatórios).

V - DO JULGAMENTO DA PROVA 

1. As Provas de Português, Contabilidade Pública e de Conhecimentos Específi cos serão de caráter eliminatório, devendo o 
candidato obter no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de acerto em cada uma das provas.

2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e terá caráter eliminatório e classifi catório.
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