
 

RGS 01/2010 – Contador -25/07 – Manhã  Página 1 

 

CONTADOR 
 

1. É a demonstração financeira que contém um resumo 
ordenado das receitas e despesas da empresa em 
determinado período, normalmente 12 meses. É 

apresentada de forma dedutiva (vertical), ou seja, 
das receitas subtraem-se as despesas e, em seguida, 
indica-se o resultado (Lucro Prejuízo). Trata-se de: 
a) Demonstração dos fluxos de caixa. 
b) Demonstração dos lucros ou prejuízos 

acumulados. 
c) Demonstração de resultado do exercício. 
d) Demonstração das mutações do patrimônio 

líquido. 

 

2. Assinale a alternativa incorreta. As obras e os 
serviços somente poderão ser licitados quando: 
a) Houver projeto básico aprovado pela autoridade 

competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório.  

b) Existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos 
unitários. 

c) Houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma. 

d) O produto dela esperado estiver contemplado nas 

metas estabelecidas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

 

3. Esse princípio refere-se, simultaneamente, à 
tempestividade e à integridade do registro do 
patrimônio e das suas mutações, determinando que 

este seja feito de imediato e com a extensão correta, 
independentemente das causas que as originaram. 
Estamos falando de qual princípio? 
a) Princípio da entidade. 
b) Princípio da oportunidade. 
c) Princípio da atualização monetária. 
d) Princípio da competência. 

 

4. No desempenho de suas funções, o Contador não 
deve: 

a) Inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de 
emitir opinião sobre qualquer caso. 

b) Intitular-se como categoria profissional que não 
possua, na profissão contábil. 

c) Manifestar, a qualquer tempo, a existência de 
impedimento para o exercício da profissão. 

d) Zelar pela sua competência exclusiva na 

orientação técnica dos serviços a seu cargo. 
 

5. Na classificação por fontes de receita, o código 

“1500.00.00” representa: 
a) Receita industrial. 
b) Transferências correntes. 

c) Transferências de capital. 
d) Alienação de bens. 

 
 

 
 
 

6. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência 
no exercício financeiro em que forem autorizados, 
salvo se o ato de autorização for promulgado nos 

últimos __________ daquele exercício, caso em que, 
reabertos nos limites de seus saldos, serão 
incorporados ao orçamento do exercício financeiro 
subsequente. A lacuna é corretamente preenchida 
com: 
a) 30 dias. 
b) 60 dias. 

c) Quatro meses. 
d) Seis meses. 

 

7. Artigo 16 do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. “Em cada ano civil, 
os Conselheiros terão direito a _________ dias 
consecutivos de férias individuais, concedidas pelo 
Presidente, ad referendum do Tribunal Pleno, sem 
prejuízo de vencimentos e de quaisquer vantagens 
inerentes ao exercício do cargo”. A lacuna é 

corretamente preenchida com: 
a) 25. 
b) 30. 
c) 35. 
d) 60. 

 

8. São algumas das características das Autarquias, 

exceto: 
a) Instituída por lei. 
b) Dotadas de personalidade jurídica de direito 

público. 
c) Orçamento obedece às regras da administração 

indireta. 
d) Contratações sujeitas à licitação. 

 

9. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto 

no § 2º do art. 165 da Constituição Federal e disporá 
também sobre, exceto: 
a) Equilíbrio entre receitas e despesas. 
b) A destinação de recursos provenientes das 

operações de crédito, inclusive por antecipação 

de receita. 
c) Normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos. 

d) Demais condições e exigências para 

transferências de recursos a entidades públicas e 
privadas. 

 

10. Esse princípio determina a adoção do menor valor 

para os componentes do ativo e do maior para os do 
passivo, sempre que se apresentem alternativas 
igualmente válidas para a quantificação das 
mutações patrimoniais que alterem o patrimônio 
líquido. Estamos falando de qual princípio? 

a) Principio da competência. 

b) Princípio da entidade. 
c) Principio da continuidade. 
d) Principio da prudência. 
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11. São características do orçamento-programa, exceto: 

a) Ênfase nas ações que o governo realiza e nos 
meios reais que utiliza. 

b) Base na classificação institucional por objeto de 
gasto. 

c) Identifica programas de trabalho, objetivos e 
metas, compatibilizando-os com os planos de 
médio e longo prazo. 

d) Ênfase nas realizações físicas, além dos aspectos 
tradicionais. 

 

12. Artigo 16 da Lei Complementar nº 101/00. A criação, 
expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa 
será acompanhada de: 

I. Estimativa do impacto orçamentário-financeiro 

no exercício em que deva entrar em vigor e nos 
três subsequentes. 

II. Declaração do ordenador da despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e 

financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a 
lei de diretrizes orçamentárias. 

Essas afirmações estão: 
a) Ambas corretas. 
b) Ambas incorretas. 
c) Somente a I está correta. 

d) Somente a I está incorreta. 
 

13. É a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Trata-se de: 

a) Convite. 
b) Concurso. 
c) Concorrência. 
d) Leilão. 

 

14. Em se tratando de demonstrações das variações 

patrimoniais, defina corretamente “Insubsistências”: 
a) Representam aumentos patrimoniais de origem 

extra-orçamentários não originados do 

orçamento. 

b) São diminuições patrimoniais de origem extra-
orçamentárias não originadas do orçamento. 

c) Representam aumentos patrimoniais de origem 
extra-orçamentários originados do orçamento. 

d) São diminuições patrimoniais de origem extra-
orçamentárias originadas do orçamento. 

 

15. Em se tratando de licitação, o prazo mínimo até o 
recebimento das propostas ou da realização do 
evento será de quantos dias para tomada de preços, 

quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou 
"técnica e preço"? 
a) 5 dias. 

b) 15 dias. 
c) 30 dias. 
d) 45 dias. 

 

 
 
 

16. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, é da competência 
privativa das Câmaras: 

I. A emissão de parecer prévio sobre a prestação 
anual das contas dos Prefeitos Municipais. 

II. O julgamento das contas anuais prestadas pelas 
Mesas das Câmaras Municipais. 

III. O julgamento de processos de despesas, em que 
houver inexigibilidade ou dispensa de licitação, 
exceção feita àquelas que pelo valor estejam 

isentas de certame. 
Estão corretas as afirmações: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 

17. Despesas com outros encargos da dívida pública 
contratada, tais como taxas, comissões bancárias, 
prêmios, impostos de renda e outros encargos. 

Trata-se de: 
a) Juros sobre a Dívida por Contrato. 
b) Obrigações patrimoniais. 
c) Contribuições. 
d) Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato. 

 

18. “As receitas e as despesas deverão influir na 

apuração do resultado do período em que 
efetivamente ocorrerem, independentemente da 
época do recebimento ou pagamento.” Estamos 

falando de qual princípio contábil? 
a) Princípio da entidade. 
b) Princípio da competência. 
c) Princípio da prudência. 
d) Princípio da incompetência. 

 

19. As Notas Explicativas são partes integrantes das 

demonstrações contábeis. Para elaboração das Notas 
Explicativas devem ser observados alguns aspectos. 
Assinale o incorreto: 

a) As informações devem contemplar os fatores de 
integridade, autenticidade, precisão, sinceridade 
e relevância. 

b) Os textos devem ser simples, objetivos, claros e 
concisos. 

c) Os assuntos relacionados devem ser agrupados 
segundo seus atributos comuns. 

d) Os dados não devem permitir comparações com 
períodos anteriores. 

 

20. É uma das características da despesa classificável no 

“Ativo Diferido”: 
a) Gerar receitas em períodos futuros. 
b) Gerar um lançamento imediato em conta de 

resultado 
c) Representar uma despesa rotineira. 
d) Representar uma aplicação de pequeno valor. 

 

21. Destinado a atender a despesa de valor não 

quantificável durante o exercício. Em outras 

palavras, é utilizado nos casos em que não se possa 
determinar o montante da despesa. Trata-se de: 
a) Empenho padrão. 
b) Empenho por estimativa. 
c) Empenho global. 
d) Empenho ordinário. 
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22. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão 

nomeados dentre brasileiros que satisfaçam entre 
outros o requisito de mais de ___________________ 

de idade. A lacuna é corretamente preenchida com: 
a) Vinte e um e menos de sessenta anos. 
b) Trinta e menos de sessenta anos. 
c) Trinta e cinco e menos de sessenta anos. 
d) Trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos. 

 

23. O orçamento público, ao cumprir múltiplas funções, 

algumas não técnicas, deve ser apresentado em 
linguagem clara e compreensível a todas aquelas 
pessoas que, por força de ofício ou por interesse, 

precisam manipulá-lo. Estamos falando de qual 
princípio? 
a) Princípio da clareza. 

b) Princípio da publicidade. 
c) Princípio da exatidão. 
d) Princípio do equilíbrio. 

 

24. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, o Presidente, o Vice-
Presidente e o Corregedor serão eleitos por seus 

pares, para mandato: 
a) 1 ano. 
b) 2 anos. 
c) 4 anos. 
d) 5 anos. 

 

25. Ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo compete, exceto: 
a) Coordenar os trabalhos de edição da Revista do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

b) Prestar informações que lhes forem pedidas pelos 
Poderes Públicos ou pelos Conselheiros.  

c) Apresentar ao Tribunal Pleno, até 31 (trinta e 
um) de março, o relatório dos trabalhos de sua 
gestão. 

d) Impor penas disciplinares na forma da lei. 
 

26. Os créditos adicionais classificam-se, exceto em: 
a) Peculiares. 
b) Suplementares. 
c) Especiais. 

d) Extraordinários. 
 

27. Para obras e serviços de engenharia deverá ser 

usada a modalidade de licitação concorrência para 
valores acima de: 
a) R$ 150.000,00. 
b) R$ 650.000,00. 
c) R$ 1.000.000,00. 
d) R$ 1.500.000,00. 

 

28. Artigo 165 da Constituição Federal dispõe que leis de 
iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, exceto: 
a) O plano plurianual. 

b) As diretrizes orçamentárias. 
c) O balanço orçamentário. 

d) Os orçamentos anuais. 
 
 
 
 

 
 

29. Qual é a pena para quem patrocinar, direta ou 

indiretamente, interesse privado perante a 
Administração, dando causa à instauração de 

licitação ou à celebração de contrato, cuja 
invalidação vier a ser decretada pelo Poder 
Judiciário? 
a) Detenção, de 3 (três) meses a 6 (seis) meses, e 

multa. 
b) Detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
c) Detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e 

multa. 
d) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 

multa. 
 

30. Constituído mediante movimentação de recursos de 

caixa do Tesouro Nacional para depósitos em 

estabelecimentos oficiais de crédito, segundo o 
cronograma aprovado, destinados a atender saques 
previstos em programação específica. Trata-se de: 
a) Fundo especial de caixa. 

b) Fundo especial de natureza contábil. 
c) Fundo especial de natureza financeira. 
d) Fundo especial do tesouro. 

 

31. Na classificação por fontes de receita, a “Receita 

Agropecuária” é representada por qual código? 
a) 1200.00.00. 
b) 1400.00.00. 
c) 2300.00.00. 
d) 2500.00.00. 

 

32. A receita corrente líquida será apurada somando-se 
as receitas arrecadadas: 

a) Somente no mês em referência, excluídas as 
duplicidades. 

b) No mês em referência e nos onze anteriores, 
excluídas as duplicidades. 

c) No mês em referência e nos doze anteriores, 
excluídas as duplicidades. 

d) No mês em referência e nos cinco anteriores, 

excluídas as duplicidades. 
 

33. Analise as afirmações: 
I. Se o orçamento não for sancionado até o final do 

exercício de seu encaminhamento ao Poder 
Legislativo, sua programação poderá ser 
executada, até o limite de dois doze avos do total 
de cada dotação, observadas as condições 
constantes da lei de diretrizes orçamentárias. 

II. O resultado do Banco Central do Brasil, apurado 

após a constituição ou reversão de reservas, 
constitui receita do Tesouro Nacional, e será 
transferido até o sétimo dia útil subsequente à 
aprovação dos balanços semestrais. 

III. Os balanços trimestrais do Banco Central do 
Brasil conterão notas explicativas sobre os custos 
da remuneração das disponibilidades do Tesouro 

Nacional e da manutenção das reservas cambiais 
e a rentabilidade de sua carteira de títulos, 

destacando os de emissão da União. 
Estão incorretas as afirmações: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 

d) I, II e III. 
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34. Artigo 87 da Lei 8.666/93 dispões que pela 

inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções, exceto: 
a) Advertência. 
b) Multa, na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato. 
c) Suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 1 ano. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

35. No balanço patrimonial compreende as dívidas 

fundadas e outras que dependam de autorização 
legislativa para amortização ou resgate. Trata-se de: 
a) Ativo permanente. 
b) Passivo permanente. 
c) Ativo financeiro. 
d) Passivo financeiro. 

 

36. Assinale a alternativa incorreta: 
a) O substantivo guardião admite dois plurais: 

guardiões e guardiães. 
b) O vício de linguagem Estrangeirismo 

caracteriza-se pelo emprego de palavras, 
expressões e construções alheias ao idioma que a 
ele chegam por empréstimos tomados de outra 
língua. 

c) Dígrafo é o emprego de duas letras para a 

representação gráfica de um só fonema. 
d) Ao conjugar o verbo crer na primeira pessoa do 

singular do pretérito perfeito do modo indicativo 
tem-se crei.  
 

37. Sobre os plurais dos substantivos ermitão, ônix e 

sênior, assinale a alternativa correta: 
a) O substantivo ermitão apresenta três plurais 

corretos: ermitãos, ermitões, ermitães. 
b) O plural correto do substantivo ônix é ônixs. 

c) O plural correto do substantivo sênior é sêniors, 
e do substantivo ermitão é ermitões. 

d) O plural correto do substantivo ônix é ônix, e do 
substantivo sênior é sêniors. 
 

38. Analise as assertivas abaixo em relação à 

concordância dos termos: 
I. Encomendou dois ternos cinza. 
II. Durante as férias havia bastante pessoas no 

parque. 

III. Estas férias serão as mais incríveis possível. 
a) I, II e III estão corretas. 

b) Apenas III está correta. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas I e II estão corretas. 

 
 

 
 

39. Há uma gradação na qualidade expressa pelo 

adjetivo. Considerando o grau superlativo absoluto, 
analise as afirmações abaixo e indique a alternativa 

em que todos os superlativos encontram-se corretos: 
I. Os remédios foram ______ (maléficos) para 

mim. 
II. É ______ (provável) que papai seja eleito 

síndico do condomínio. 
III. Meu genro é um rapaz ______ (íntegro). 

a) Malefiquissímos – probabilíssimo – integérrimo. 

b) Maleficentíssimos – probabilíssimo – integérrimo. 
c) Malefiquissímos – probabíssimo – integríssimo. 
d) Maleficentíssimo – probabilíssimo – integríssimo. 

 

40. O amor aos filhos impulsionou-o ao sucesso! Na 

oração, o termo destacado se classifica como: 

a) Adjunto adnominal. 
b) Complemento nominal. 
c) Aposto. 
d) Vocativo. 

 

41. Assinale a alternativa incorreta quanto à relação 
grafia/significado: 

a) Vamos cumprimentá-lo pelo aniversário? 
b) Em plena sala de aula, tachou o aluno de 

ignorante. 
c) Ficou preso naquela cela imunda. 
d) Vou cozer um casaco de lã para Olga. 

 

42. Leia o texto abaixo: 

Padre é preso na Itália por participar de 
genocídio em Ruanda 

A polícia italiana prendeu um padre que servia em uma 

igreja toscana sob acusações de envolvimento no 
genocídio de Ruanda em 1994. Emmanuel Mihigo 
Uwayezu, de 47 anos, nega a acusação e diz que tentou 
salvar vidas durante o genocídio. Em maio, o grupo 
African Rights acusou Uwayezu de estar envolvido no 
massacre de 80 jovens no sul de Ruanda. Uwayezu, que 
trabalhava na Itália há mais de 12 anos e servia como 

padre em uma igreja da cidade de Empoli, na Toscana, 
foi preso a pedido das autoridades ruandesas. Ele está 
em custódia esperando extradição, disse a polícia.  
Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,padre-e-preso-

na-italia-por-participar-de-genocidio-em-ruanda,453731,0.htm, acessado 

em 23 de junho de 2010. 

Sobre o genocídio de Ruanda, ocorrido em 1994, 
pode-se afirmar que: 
a) Ruanda tornou-se independente da Bélgica em 

1962. Desde então tem vivido conflitos internos 
envolvendo os hutu e tutsi, grupos étnicos 
secularmente rivais.   

b) A Organização das Nações Unidas impediu que 
um maior número de hutu fosse morto devido à 
rápida ação das tropas de paz da ONU. 

c) Grande parte dos mortos era formada por 
muçulmanos, que foram atacados por milícias 
israelenses na fronteira de Ruanda com Israel. 

d) Os Estados Unidos enviou centenas de soldados 

para reforçar a proteção dos tutsi contra os 

ataques da etnia zulu.   
 
 
 
 

 
 




http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,padre-e-preso-na-italia-por-participar-de-genocidio-em-ruanda,453731,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,padre-e-preso-na-italia-por-participar-de-genocidio-em-ruanda,453731,0.htm
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43. Uma das culturas agrícolas mais antigas do Brasil 

ocorre em solos denominados de massapê, onde o 
clima predominante apresenta forte umidade e calor. 

Estas características referem-se: 
a) À soja, cultivada em áreas subtropicais. 
b) Ao trigo, plantado em áreas litorâneas do 

planalto paulista. 
c) À cana-de-açúcar, cultivada na Zona da Mata 

nordestina. 
d) Ao feijão, cultivado na zona rural mineira. 

 

44. De modo geral, consideram-se três estágios 
econômicos sucessivos no desenvolvimento histórico 

do capitalismo. Desta forma, pode-se propor que o: 
a) Capitalismo comercial é caracterizado pelo 

predomínio da atividade comercial e pelo 

surgimento do trabalho assalariado, entre os 
séculos XI e XVIII. 

b) Capitalismo industrial corresponde ao 
desenvolvimento da atividade industrial de forma 

artesanal durante os séculos X e XII. 
c) Capitalismo financeiro representa o controle da 

economia pelos banqueiros. Este estágio do 
capitalismo surge no final do século VI nas 
sociedades tribais africanas. 

d) Capitalismo monopolista representa a fase da 
ampla concorrência entre os empreendedores. 

Este estágio do capitalismo iniciou-se na relação 
metrópole-colônia durante o imperialismo no 
século XIV. 

 

45. A Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, 

trouxe algumas consequências para a geopolítica 
mundial. Sobre esta fase da história, pode-se afirmar 
que: 
a) Houve o fortalecimento dos grandes impérios 

africanos e asiáticos. 

b) A hegemonia europeia foi derrotada com o 
surgimento de duas novas potências mundiais: 
Estados Unidos e União Soviética. 

c) As nações árabes alcançaram a hegemonia 
mundial após a queda do Império Russo.    

d) As nações latino-americanas obtiveram suas 
independências das metrópoles europeias. 

 

46. Determine dois números inteiros, positivos e 
consecutivos tais que a soma de seus quadrados seja 

61. 
a) -2; 3. 
b) 5; 6. 
c) -5; -6. 
d) 2; 3. 

 

47. Quantos dias consegue-se alimentar 2.000 frangos 

com 16.000 kg de ração, sabendo-se que 1.600 
desses mesmos frangos consomem 12.000 kg de 
ração em 30 dias? 

a) 34 dias. 
b) 35 dias. 

c) 32 dias. 
d) 28 dias. 

 
 
 

 
 

48. Certa quantia foi dividida entre duas pessoas, em 

partes inversamente proporcionais a 8 e 18. Sabendo 
que a diferença entre as partes é de R$ 450,00, o 

valor da menor parte é de: 
a) R$ 207,00. 
b) R$ 360,00. 
c) R$ 180,00. 
d) R$ 420,00. 

 

49. Numa loja, a soma dos preços dos produtos A e B 

era R$ 340,00. Durante uma promoção, o preço de A 
sofreu um desconto de 30%, passando a custar o 
mesmo que B. Desta forma, na promoção, a soma 

inicial dos preços sofreu uma redução de: 
a) R$ 60,00. 
b) R$ 50,00. 

c) R$ 40,00. 
d) R$ 30,00. 

 

50. Um triângulo equilátero tem 8 cm de lado. Se 

aumentarmos em 1 cm o lado, em quanto aumentará 
a área? 

a) 
    

 
. 

b) 
    

 
. 

c) 18. 
d) 12. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 







