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SÃO PAULO TURISMO S.A. 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2007 

 
Cód 12 – Analista Financeiro 

 
 

1. os direitos autorais e as patentes são considerados elementos do Ativo Imobilizado: 
 
A) tangíveis. 
B) tangível e intangível, respectivamente. 
C) intangível e tangível, respectivamente.  
D) intangíveis. 
 

2. Em relação ao critério da autoridade competente, desde que  prevista no instrumento convocatório, poderá ser 
exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.  Constituem modalidades de 
garantia: 
 
A) seguro-garantia e comprovante de empréstimo bancário. 
B) fiança-bancária e caução em dinheiro. 
C) títulos da dívida pública e Operação de Crédito por Antecipação de Receita. 
D) fiança bancária e o produto do ARO. 
 

3. A legislação pertinente a contratos administrativos proíbe a qualquer órgão da administração pública, direta ou 
indiretamente, realizar transação comercial ou prestação de serviços com empresas jurídicas em débito com os 
seguintes encargos sociais: 
 
A) PIS e PASEP. 
B) PASEP e FGTS. 
C) FGTS e INSS. 
D) INSS e PASEP. 
 

4. Completar o enunciado abaixo com a alternativa correta. 
 

 A variação do valor contratual para fazer face a reajustes de preços previstos no próprio contrato, as  atualizações, 
as compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem  como 
o empenhamento de dotações orçamentárias complementares até o limite de seu valor corrigido 
______________________________________________________. 
 
A) caracteriza alteração contratual, não devendo ser registrada apenas por simples apostila, havendo a 

necessidade de celebração de aditamento contratual. 
B) não caracteriza alteração contratual, entretanto deverá ser registrada  através de celebração de aditamento, no 

ato da assinatura inicial do contrato. 
C) não caracteriza alteração de contrato, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração 

de aditamento. 
D) caracteriza alteração contratual, devendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração do 

aditamento. 
 

5. Na classificação orçamentária a despesa com aquisição de imóveis ou bens de capital, já em utilização, bem como 
aquisição de títulos representativos de capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, 
quando a operação não importe aumento do capital, e, com a constituição ou aumento do capital de empresas, 
denomina-se: 
 
A) inversão financeira. 
B) investimento. 
C) transferência de capital. 
D) capital de terceiros. 
 

6. Na execução orçamentária a efetivação da despesa deverá atender a três requisitos legais que são: 
 
A) programação, empenho e liquidação. 
B) empenho, liquidação e pagamento. 
C) empenho, pagamento e recolhimento aos cofres públicos. 
D) programação, liquidação e recolhimento aos cofres públicos. 
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7. Completar as lacunas com a alternativa correta. 
 
“Na contabilidade pública a conta “Dívida Ativa” constitui um ______________ da Administração Pública e a conta 
“Restos a Pagar” constitui um ______________.” 
 
A) Débito – Crédito. 
B) Débito – Débito. 
C) Crédito – Débito. 
D) Crédito – Crédito. 
 

8. O documento hábil utilizado para registro de operações que envolvem despesas orçamentárias realizadas pela 
administração pública é: 
 
A) nota de empenho. 
B) empenho. 
C) prévio empenho. 
D) nota de despesa. 
 

9. Nenhuma despesa pública poderá ser realizada sem prévio-empenho, e sem ser precedida de licitação nos termos 
da legislação vigente.  O que comprova a ocorrência do prévio-empenho é: 

 
A) a data da nota fiscal ser anterior à data do pagamento. 
B) a data da nota de empenho ser posterior à  data do pagamento. 
C) a data do pagamento ser posterior à data da fatura fiscal. 
D) a data da nota de empenho ser anterior à data da nota fiscal. 
 

10. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e 
contribuição nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao 
custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades.  O tributo, cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte é: 

 
A) contribuição de melhoria. 
B) taxa. 
C) imposto. 
D) tarifa. 
 

11. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi a grande inovação no sistema orçamentário nacional, introduzida pela 
Constituição de 1988, e, nesse contexto, revelou-se o que, minimamente, deve estar presente nas Diretrizes: 

 
I. metas e prioridades para o exercício seguinte. 
II. orientação para a elaboração do Orçamento-Programa. 
III. alteração na Legislação Tributária. 
IV. mudanças na política de pessoal. 
V. nova fórmula para apuração do superávit primário. 
VI. criação de um sistema próprio de previdência. 

 
A) As afirmativas II, III e VI estão corretas. 
B) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C) As afirmativas I, II, V e VI estão erradas. 
D) As afirmativas IV e V estão erradas. 
 

12. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio, durante o exercício, 
resultantes ou independentes de execução orçamentária, apurando o resultado patrimonial do mesmo período, seja 
saldo positivo seja negativo. No grupo das Variações Passivas, independentes de execução orçamentária se 
incluem: 

 
A) Inscrição de Dívida Ativa. 
B) Cobrança de Dívida Ativa. 
C) Cancelamento de Dívida Ativa. 
D) Incorporação de bens. 
 

13. No Balanço Patrimonial, são contas pertencentes ao grupo Passivo Financeiro: 
 

A) Dívida Fundada Interna e Débitos de Tesouraria. 
B) Dívida Fundada e Tesouraria. 
C) Serviços da Dívida a Pagar e Restos a Pagar. 
D) Caução de Concorrência Pública e Material Permanente. 
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14. Constituem, respectivamente, inexigibilidade e dispensa de licitação: 
 
A) contratação de profissional do setor artístico, através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela 

opinião pública – restauração de obras de arte e objetos históricos, desde que inerentes às finalidades da 
entidade. 

B) locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, quando houver 
possibilidade de comprometimento da segurança nacional. 

C) nos casos de guerra ou perturbação da ordem, quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta e 
justificadamente não puder ser repetida em prejuízo da administração. 

D) quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores ao praticado no mercado, 
para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos por entidade da 
administração pública. 

 
15. São considerados princípios contábeis aplicados a Custos: 

 
A) da confrontação, da conveniência e da competência. 
B) da realização, da competência e do custo histórico como base de valor. 
C) da comparação, da realização e conveniência. 
D) da competência, da equivalência e do custo histórico como base de medida. 
 

16. Assinalar a alternativa incorreta. 
 
A) Gasto é o compromisso financeiro assumido por uma empresa na aquisição de bens ou serviços. 
B) Custo são os gastos, não investimentos, necessários para fabricar os produtos da empresa. 
C) Investimento são todos os bens e direitos registrados no ativo das empresas para baixa em função de venda, 

amortização, consumo ou desvalorização. 
D) Despesa é o bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a apuração de custos. 
 

17. Com relação à conta Correção  Monetária do Balanço, é correto afirmar que é conta: 
 
A) de Despesa, portanto, saldo devedor. 
B) do Ativo, portanto, saldo devedor. 
C) de Compensação, com saldo credor. 
D) de Resultado, podendo ter saldo credor ou devedor. 
 

18. “O valor do estoque dos produtos existentes na empresa, fabricados por ela, deverá corresponder ao montante que 
seria o equivalente ao valor de compras na empresa comercial.  Assim, passariam a compor o custo do produto os 
valores dos fatores de produção utilizados para sua obtenção, deixando-se de atribuir aqueles outros que na 
empresa comercial já eram considerados como despesas no período de sua ocorrência, como despesas 
administrativas, de vendas e financeiras.” 

  
 O enunciado corresponde a: 
 

A) princípio básico de Contabilidade de Custos. 
B) conciliação entre Custos e Contabilidade Financeira. 
C) principio do Custo histórico como base de valor. 
D) critério de avaliação de estoques. 

 
19. Completar as lacunas com a alternativa correta. 

  
“Os custos diretos em relação aos produtos são _________________, enquanto que os  custos indiretos de fabricação 
em relação aos produtos, são ______________ .” 

A) custos de produção – custos variáveis. 
B) custos variáveis – custos fixos. 
C) custos fixos – custos de produção. 
D) custos variáveis – custos de produção.  
 

20. A administração por objetivos envolve um comportamento cíclico de tal forma que o resultado de um ciclo permite 
correções e ajustamentos no ciclo seguinte, por meio de: 
 
A) ativação de equipes para correção de inconformidades. 
B) retroação proporcionada pela avaliação dos resultados. 
C) planejamento estratégico e tático dos departamentos. 
D) plano de mudanças e adequações táticas. 
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21. Dentro do processo de desenvolvimento do projeto de sistemas, uma das fases é o estudo da viabilidade. O fator 
principal do relatório que documenta o estudo da viabilidade é: 
 
A) custos. 
B) análise custo-volume. 
C) análise de custo-benefício. 
D) retorno de investimento. 
 

22. Assinalar a alternativa que contenha apenas contas classificadas como Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, 
dentre as abaixo especificadas: 
 
- Provisão para Devedores Duvidosos    
- Adiantamento de Clientes       
- Incentivos Fiscais        
- Lucros não Distribuídos        
- Duplicatas a Receber 
- Juros Antecipados 
- Adiantamento a Fornecedores. 
- Lucros Diferidos 
 
A) Juros Antecipados, Adiantamento de Clientes, Provisão para Devedores Duvidosos, Duplicatas a Receber e 

Lucros não Distribuídos. 
B) Duplicatas a Receber, Adiantamento de Clientes, Incentivos Fiscais, Juros Antecipados e Lucros Diferidos. 
C) Adiantamento a Fornecedores, Juros Antecipados, Duplicatas a Receber, Provisão para Devedores Duvidosos 

e Incentivos Fiscais. 
D) Duplicatas a Receber, Provisão para Devedores Duvidosos, Adiantamento a Fornecedores e Juros 

Antecipados.  
 

23. Geralmente, os princípios ou convenções contábeis são aceitos pelo consenso profissional, quando forem 
considerados praticáveis e úteis. Através das informações abaixo, correlacionar à alternativa correta. 
  
X – Princípios Contábeis 
Y – Convenções Contábeis  
 
(   )  Materialismo. 
(   )  Consistência. 
(   )  Entidade. 
(   )  Custo como base de valor. 
 
Assinalar a alternativa correta: 
 
A) Y – X – Y – X. 
B) X – Y – X – Y. 
C) Y – Y – X – X. 
D) X – X – Y – Y. 
 

24. Dentro da Classificação Orçamentária, são consideradas Receitas Correntes: 
 
A) Alienação de Móvel e Locação de Bem Móvel. 
B) Contribuição de Melhoria e Locação de Bem Móvel. 
C) Tarifa de Pedágio e Operação de Crédito. 
D) Multas e Juros de Mora e Alienação de Bem Móvel.   
 

25. Ler com atenção e preencher as lacunas com a alternativa correta. 
  
“A Lei Federal no 4.320/64, de 18/03/1964, estatui ________________ de direito _________________ para 
elaboração e controle ____________________________da União, dos estados, dos municípios e do Distrito 
Federal, de acordo com o disposto no Art. 5o, inciso XV, letra B, da Constituição Federal.” 
 
A) normas gerais – financeiro – dos orçamentos e balanços. 
B) normas gerais – tributário – dos orçamentos e balanços. 
C) objetivos gerais – constitucional – das receitas e despesas. 
D) objetivos gerais – financeiro – dos investimentos e aplicações. 
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26. A empresa José Carlos da Silva & Cia. Ltda. para pagar uma despesa administrativa, obteve, em 15/11/2006, um 
empréstimo no valor de R$ 1.500,00 por 50 dias, pagando de juros , antecipadamente, R$ 500,00.  Assim, o valor 
de despesa financeira relativa a essa operação, a ser levado para a apuração de resultado em 31/12/2006, será de: 

 
A) R$ 500,00. 
B) R$ 550,00. 
C) R$ 460,00. 
D) R$ 430,00. 
 

27. Determinada empresa, em 20/12/2006, fez uma aplicação financeira no valor de R$ 1.200,00 num CDB cujo valor 
de resgate em 19/01/2007 foi de R$ 1.500,00. O valor da receita financeira relativa a essa aplicação, que irá para o 
resultado do exercício em 2006, será de:   
 
A) R$ 300,00. 
B) R$ 1.200,00. 
C) R$ 410,00.    
D) R$ 110,00. 
 

28. Assinalar a alternativa que corresponda ao lançamento contábil abaixo. 
 
Duplicatas Descontadas 
a Duplicatas a Receber. 
 
A) Aviso bancário de que a duplicata foi paga pelo cliente. 
B) Venda a prazo de mercadorias. 
C) Desconto de duplicatas. 
D) Aviso bancário de que a duplicata foi debitada em nossa conta.   
 

29. Completar as lacunas das frases com as afirmativas corretas. 
 
“Aos bancos é atribuída uma série de tarefas, destacando-se entre elas a de cobrança de títulos, que na empresa 
seria representada pela conta ____________________________.” 
“Uma das operações bancárias mais comuns é  o pagamento de cheques, sendo que o endosso do cheque será 
exigido quando _________________________________.” 
 
A) Contas a Receber – for caucionado. 
B) Contas a Pagar – o beneficiário for identificado. 
C) Contas a Receber – o beneficiário for identificado. 
D) Contas a Pagar – for caucionado. 
 

30. Assinalar a afirmativa correta. 
 
A) A remessa de duplicata para cobrança bancária é um fato contábil. 
B) O rol de duplicatas enviado ao banco para cobrança é chamado endosso. 
C) Borderô é a transferência de direitos sobre um título. 
D) Caução é sinônimo de garantia. 
 

31. Certo profissional liberal atrasou o recolhimento do seu Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, no valor de 
R$ 850,00, por 3 meses. Sabendo-se que a legislação em vigor autoriza a administração pública a efetuar cobrança 
judicial, depois de a despesa ser inscrita em Dívida Ativa, foi cobrada a multa pelo atraso em 2% e juros de mora de 
1% ao mês.  Determinar o valor final a ser recolhido judicialmente pelo contribuinte: 
 
A) R$ 865,25. 
B) R$ 884,42. 
C) R$ 875,24. 
D) R$ 893,26. 
 

32. Com referência ao processo de aplicação de índice de atualização monetária, podemos afirmar que: 
 
A) somente pode ser efetuado no final do exercício. 
B) as contas que apresentam saldo devedor deverão ser creditadas e vice-versa. 
C) devem ser corrigidas todas as contas patrimoniais. 
D) o saldo credor da conta Resultado da Correção Monetária reduz o lucro líquido do período.   
 

33. O capital que em 3 anos e 6 meses rendeu, à taxa de 10% ao ano, o montante de R$ 7.350,00, foi: 
 
A) R$ 21.200,00. 
B) R$ 21.000,00. 
C) R$ 21.500,00. 
D) R$ 22.500,00. 
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34. Um título de R$ 30.000,00 foi descontado à taxa de 1% ao mês, tendo apresentado o líquido de  R$ 27.600,00. O 
tempo foi de: 
 
A) 235 dias. 
B) 8 meses. 
C) 16 meses. 
D) 9 meses e 5 dias. 
 

35. O valor de resgate de uma aplicação de R$ 12.000,00 em um título pelo prazo de 3 meses à taxa de juros 
composta de 3,5% a.m. será: 
 
A) R$ 13.104,63. 
B) R$ 13.403,36. 
C) R$ 13.304,61. 
D) R$ 13.406,41. 
 

36. A taxa mensal composta de juros de uma aplicação de R$40.000,00, que produz um montante de  R$ 43.894,63 ao 
final de um quadrimestre será: 
 
A) 3,25% a.m.  
B) 2,53% a.m.  
C) 2,35% a.m.  
D) 3,52% a.m.  
 

37. O indicador oficial utilizado para correção de valores relacionados a tributos é: 
 
A) UFIR. 
B) IGP. 
C) INPC. 
D) Inflação do período. 
 

38. Os principais objetivos do demonstrativo do Fluxo de Caixa. 
 

I. Avaliar as alternativas de investimentos. 
II. Certificar que as decisões monetárias não afetarão a rentabilidade do estoque. 
III. Avaliar e controlar as decisões monetárias importantes tomadas pela empresa. 
IV. Avaliar as situações presente e futura do caixa da empresa, evitando-se chegar a situações de iliquidez. 
V. Certificar que os excessos momentâneos de caixa estão sendo devidamente aplicados. 
 
Assinalar a alternativa correta: 

 
A) as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 
B) as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
C) as afirmativas II, III, IV e V estão erradas. 
D) as afirmativas I, II, III e V estão erradas. 
 

39. A operação financeira na qual a empresa recorre a um banco para ter numerário disponível às suas atividades 
denomina-se: 
 
A) endosso de títulos. 
B) desconto de títulos. 
C) aceite de títulos. 
D) caução de títulos. 
 

40. Numa conciliação bancária devemos seguir os seguintes procedimentos: 
 
A) somar todos os valores referentes a despesas apresentadas no extrato bancário, com os valores dos cheques 

não contabilizados pela empresa, para obter o saldo final do extrato bancário. 
B) somar todos os cheques contabilizados pela empresa e não considerados no extrato bancário, subtraindo o 

saldo da conta bancária da empresa para obter o saldo final do extrato remetido pelo banco. 
C) somar todos os valores dos cheques emitidos e não apresentados no extrato bancário, com o   saldo da conta 

bancária da empresa, para obter o saldo final apresentado pelo extrato bancário. 
D) somar todos os cheques emitidos pela empresa para obter em determinado período, com o saldo do extrato 

enviado pelo banco e teremos o saldo final da conta bancária apresentado pela empresa. 
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As questões de informática foram elaboradas baseadas na Ajuda dos respectivos aplicativos, versão 2000.    
 

41. Quando trabalhamos com tabela no Word, podemos usar atalhos do teclado para realizar algumas tarefas. É 
correto afirmar que, para selecionar texto na próxima célula, devemos pressionar: 
 
A) simultaneamente as teclas Shift + Tab. 
B) a tecla Tab. 
C) simultaneamente as teclas Alt + F5. 
D) simultaneamente as teclas Alt + End. 
 

42. Este botão de atalho insere _______ num documento do Word. 
 
A) equação. 
B) legenda. 
C) símbolo. 
D) hyperlink. 
 

43. O Word disponibiliza o trabalho com gráfico. Se você quiser importar arquivo para seu gráfico, deve acessar o 
botão no ___ da figura, que representa a barra de ferramentas Gráfico. 
 
A) 2. 
B) 1. 
C) 3. 
D) 4. 
 

44. Se você digitar a fórmula =SOMA(A1:A3;B4;C3:C5;D3) conforme dados da figura abaixo, o Excel apresentará o 
resultado: 
 
 
 
A) 162. 
B) 119. 
C) 147. 
D) 190. 
 
 
 
 
 

45. Você pode formatar texto em um gráfico do Excel como formataria qualquer outro texto. Leio os procedimentos 
abaixo: 

 
1) Clique no texto do gráfico, ou selecione os caracteres individuais que você deseja formatar.  
2) Para alterar a formatação de todo o texto no gráfico ao mesmo tempo, clique na área em branco entre a borda 

do gráfico e a área de plotagem para selecionar a área do gráfico. 
3) No menu Ferramentas, clique em um botão para o formato desejado.  
 

 São afirmações corretas: 
 

A) 1 e 3 apenas. 
B) 2 e 3 apenas. 
C) 1 e 2 apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

46. Trabalhando no PowerPoint, se você deseja usar o recurso Apresentação de slides, deve clicar no botão indicado 
na figura pelo número: 
 
A) 5 
B) 4 
C) 3 
D) 1 
 

47. O atalho do teclado do PowerPoint usado para  exibir apresentações de slides é a tecla: 
 
A) F3. 
B) F8. 
C) F5. 
D) F7. 
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48. Você pode formatar números em um gráfico do Excel como formataria números em uma planilha.  
 
1. Para aplicar os formatos de números mais comuns, clique no eixo ou no rótulo de dados que possui o número 

que você deseja formatar e aplique Estilo de moeda, Estilo de porcentagem ou Separador de milhares, clicando 
nos respectivos botões na barra de ferramentas Formatação. 

2. Você pode especificar o intervalo de valores exibido no eixo dos valores e alterar o intervalo entre valores ao 
longo do eixo.  

 
 Podemos concluir que: 
 

A) 1 e 2 estão corretas. 
B) 1 e 2 estão incorretas. 
C) apenas 1 está correta. 
D) apenas 2 está correta. 
 

49. Diversos navegadores da internet oferecem o recurso de navegar por guias. O botão representado pela figura faz 
parte da versão atual do navegador Internet Explorer e é responsável pelo comando: 
 
A) Nova guia. 
B) Guias rápidas. 
C) Mostrar todas as guias. 
D) Fechar todas as guias. 

 
50. Enquanto você navega na Web, o Internet Explorer armazena informações sobre sites visitados e as informações 

que você solicita. Para excluir todo o histórico da navegação, você deve acessar o menu: 
 

A) Histórico. 
B) Favoritos. 
C) Pesquisa. 
D) Ferramentas. 
 

 







