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1. Os ______________ 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. A lacuna é 
corretamente preenchida com: 
a) Balanços mensais. 
b) Balanços bimestrais. 
c) Balanços trimestrais. 
d) Balanços semestrais. 

 

2.  “A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e 
despesa de forma a evidenciar a política econômica 
financeira e o programa de trabalho do Governo, 
obedecidos aos princípios de unidade, universalidade e 
anualidade”.  
Integrarão a Lei de Orçamento, exceto: 
a) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da 

Administração. 
b) Sumário geral da receita por fontes e da despesa por 

funções do Governo. 
c) Quadro discriminativo da receita por fontes e 

respectiva legislação. 
d) Quadros demonstrativos da receita e planos de 

aplicação dos fundos especiais. 
 

3. Analise as afirmações tendo como base a Lei Orgânica do 
Município de Cachoeira Paulista: 

I. Prestará conta qualquer pessoa física ou jurídica de 
direito público ou direito privado que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores 
públicos, ou pelos quais o Município responda, ou que, 
em nome deste, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 

II. As contas relativas às subvenções, financiamentos, 
empréstimos e auxílios recebidos da União e do Estado, 
ou por seu intermédio, serão prestadas em separado 
diretamente ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da 
fiscalização externa pela Secretaria de Finanças 
Públicas. 

Podemos afirmar que: 
a) Ambas as afirmações estão  incorretas. 
b) Somente a afirmação I está incorreta. 
c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Ambas as afirmações estão corretas. 

 

4. Não são contas redutoras do Ativo: 
a) Prejuízos Acumulados. 
b) Amortização Acumulada. 
c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. 
d) Depreciações Acumuladas. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Analise as afirmações: 
I. O orçamento-programa utiliza-se praticamente de 

todos os tipos de classificação: Institucional, 
econômica, por elemento de despesa, por objetivos, 
rico em informações. 

II. No orçamento tradicional há ênfase no que o governo 
compra, nas coisas por ele adquiridas. 

III. O orçamento-programa na relação com o 
planejamento normalmente não reflete ações 
planejadas. 

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

 

6. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cachoeira 
Paulista, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou 
ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, 
dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob 
pena de: 
a) Detenção. 
b) Multa. 
c) Aplicação de sanções administrativas. 
d) Responsabilidade solidária. 

 

7. Do parecer prévio emitido sobre as contas do Governador 
do Estado e dos Prefeitos Municipais, caberá somente 
pedido de reexame, formulado: 
a) Uma única vez. 
b) No máximo duas vezes. 
c) No máximo três vezes, desde que justificado. 
d) Quantas vezes se julgar necessário. 

 

8. Podemos dizer que ocorre excesso de arrecadação, quando: 
a) A despesa realizada é menor que a despesa fixada. 
b) A despesa realizada é menor que a receita arrecadada. 
c) A receita arrecadada é menor que a receita estimada. 
d) A receita arrecadada é maior que a receita estimada. 

 

9. Assinale a alternativa incorreta. A Lei de Diretrizes 
orçamentárias atenderá o disposto no § 2°, do art. 165 da 
Constituição Federal e disporá também sobre: 
a) Equilíbrio entre receitas e despesas. 
b) 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. 
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10. Artigo 7
o
 da Lei 101/2000 preceitua que o resultado do 

Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou 
reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, 
e será transferido até: 
a) O quinto dia útil subsequente à aprovação dos 

balanços semestrais. 
b) O sétimo dia útil subsequente à aprovação dos 

balanços semestrais. 
c) O décimo dia útil subsequente à aprovação dos 

balanços semestrais. 
d) O décimo quinto dia útil subsequente à aprovação dos 

balanços semestrais. 
 

11. Assinale a alternativa incorreta. Do Princípio contábil do 
Registro pelo Valor Original resulta: 
a) A avaliação dos componentes patrimoniais deve ser 

feita com base nos valores de entrada, considerando-
se como tais os resultantes do consenso com os 
agentes externos ou da imposição destes. 

b) Uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou 
obrigação não poderão ter alterados seus valores 
intrínsecos, admitindo-se, tão somente, sua 
decomposição em elementos e/ou sua agregação, 
parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais. 

c) O valor original será mantido enquanto o componente 
permanecer como parte do patrimônio, exceto quando 
da saída deste. 

d) O uso da moeda do país na tradução do valor dos 
componentes patrimoniais constitui imperativo de 
homogeneização quantitativa dos mesmos. 

 

12. Uma das exigências para a realização de transferência 
voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias é a comprovação, por parte do beneficiário, 
de: 
a) Que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, 

empréstimos e financiamentos devidos ao ente 
transferidor, bem como quanto à prestação de contas 
de recursos anteriormente dele recebidos. 

b) Cumprimento dos limites constitucionais relativos à 
saúde e à segurança. 

c) Observância dos limites das dívidas consolidada e 
mobiliária, de operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar 
e de despesa total com pessoal. 

d) Previsão orçamentária de contrapartida. 
 

13. Não pertence ao grupo de contas classificadas no Ativo não-
circulante: 
a) Ativo Realizável a Longo Prazo. 
b) Investimentos. 
c) Intangível e Imobilizado. 
d) Empréstimos e Financiamentos. 

 
 
 
 
 
 

14. Dívida pública consolidada ou fundada. Trata-se de: 
a) Dívida pública representada por títulos emitidos pela 

União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados 
e Municípios. 

b) Compromisso de adimplência de obrigação financeira 
ou contratual assumida por ente da Federação ou 
entidade a ele vinculada. 

c) Emissão de títulos para pagamento do principal 
acrescido da atualização monetária. 

d) Montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses. 

 

15. As licitações para a execução de obras e para a prestação 
de serviços seguem a uma sequência. Assinale a alternativa 
que não pertence a essa sequência: 
a) Projeto básico. 
b) Projeto executivo. 
c) Projeto técnico. 
d) Execução das obras e serviços. 

 

16. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, à Secretaria-Diretoria Geral, 
dirigida pelo Secretário-Diretor Geral, incumbe, além da 
prestação de apoio técnico e execução dos serviços 
administrativos, a direção geral da: 
a) Ouvidoria do Tribunal. 
b) Secretaria do Tribunal. 
c) Diretoria do Tribunal. 
d) Presidência do Tribunal. 

 

17. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Todas as despesas relativas à dívida pública, 

mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão constarão da lei orçamentária anual. 

b) O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional. 

c) É lícito consignar na lei orçamentária crédito com 
dotação ilimitada. 

d) A atualização monetária do principal da dívida 
mobiliária refinanciada não poderá superar a variação 
do índice de preços previsto na lei de diretrizes 
orçamentárias, ou em legislação específica. 

 

18. O artigo 149 do Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo explana que cabe embargos de 
declaração quando: 

I. Contiver a decisão obscuridade, dúvida ou contradição. 
II. For omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

órgão deliberativo. 
Podemos afirmar que: 
a) Ambas as afirmações estão  incorretas. 
b) Somente a afirmação I está incorreta. 
c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Ambas as afirmações estão corretas. 
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19. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Caberá pedido de reconsideração das decisões de 

competência originária do Tribunal Pleno. 
b) O pedido de reconsideração, interposto pelo 

interessado ou pela Procuradoria da Fazenda do 
Estado, poderá ser formulado uma única vez. 

c) O pedido de reconsideração será interposto por 
petição dirigida ao Relator do feito, no prazo de 5 dias 
úteis contados da publicação no Diário Oficial. 

d) O pedido de reconsideração terá efeito suspensivo. 
 

20. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa, 
exceto a: 
a) Habilitação física. 
b) Qualificação técnica. 
c) Qualificação econômico-financeira. 
d) Regularidade fiscal e cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 
 

21. O Balancete relativo a receita e despesa do mês anterior 
será encaminhado à Câmara Municipal e publicado 
mensalmente até qual dia, mediante edital afixado no 
edifício da Prefeitura e da Câmara, conforme o caso? 
a) Até o dia 05. 
b) Até o dia 10. 
c) Até o dia 20. 
d) Até o dia 25. 

 

22. 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 no próximo 
subsequente. 

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. 

Podemos afirmar que: 
a) Ambas as afirmações estão  incorretas. 
b) Somente a afirmação I está incorreta. 
c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Ambas as afirmações estão corretas. 

 

23. “O Princípio contábil da Continuidade influencia o valor 
econômico dos ativos e, em muitos casos, o valor ou o 
vencimento dos passivos, especialmente quando a extinção 
da ___________ tem prazo determinado, previsto ou 
previsível”. A lacuna é corretamente preenchida com: 
a) Oportunidade. 
b) Entidade. 
c) Prudência. 
d) Competência. 

 
 
 
 
 

24. Modalidade que considera para a apuração do resultado do 
exercício apenas os pagamentos e recebimentos em 
espécie ocorridos efetivamente no exercício. Neste regime, 
a receita é reconhecida no exercício em que é arrecadada; 
já a despesa, quando paga. Estamos falando de qual regime 
contábil? 
a) Regime de Competência. 
b) Regime de Caixa. 
c) Regime da Entidade. 
d) Regime Misto. 

 

25. Na concorrência para a venda de bens imóveis da 
Administração Pública, a fase de habilitação limitar-se-á à 
comprovação do recolhimento de quantia correspondente 
a: 
a) 5% (cinco por cento) da avaliação. 
b) 10% (dez por cento) da avaliação. 
c) 15% (quinze por cento) da avaliação. 
d) 20% (vinte por cento) da avaliação. 

 

26. O Passivo é dividido em subgrupos. São eles: 
a) Passivo Circulante e Passivo Não-Circulante. 
b) Passivo Circulante, Passivo Não-Circulante e Patrimônio 

Líquido. 
c) Passivo Não-Circulante e Patrimônio Líquido. 
d) Passivo Circulante e Patrimônio Líquido. 

 

27. Assinale a alternativa incorreta tendo como base o artigo 
26 da Lei Orgânica do Município de Cachoeira Paulista. Os 
poderes Executivo e Legislativo manterão, de forma 
integrada, sistemas de controle com finalidade de: 
a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 

Plurianual dos programas de governo e dos 
Orçamentos do Município. 

b) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto 
à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial, nos órgãos e entidade da 
administração municipal, bem como da aplicação dos 
recursos públicos por autarquias. 

c) Exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias bem como dos direitos e haveres do 
Município. 

d) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

 

28. Assinale a alternativa incorreta. As compras  realizadas pela 
Administração Pública, sempre que possível, deverão: 
a) Atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de 
desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e 
garantia oferecidas. 

b) Ser processadas através de sistema de registro de 
preços. 

c) Submeter-se às condições de aquisição e pagamento 
semelhantes às do setor privado. 

d) Ser subdivididas no mínimo de parcelas possível, 
visando centralização e organização no fornecimento. 
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29. As emendas ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo poderão ser, exceto: 
a) Substitutivas. 
b) Aditivas. 
c) Delitivas. 
d) Supressivas. 

 

30. Assinale a alternativa incorreta. Despesas Operacionais são 
despesas que ocorrem em função da vida normal da 
empresa. Podem ser consideradas como necessárias à 
gestão do patrimônio e se subdividem, em: 
a) Outras Despesas Operacionais. 
b) Despesas Brutas. 
c) Despesas Administrativas. 
d) Despesas Financeiras: Descontos Concedidos, Despesas 

Bancárias, Juros Passivos. 
 

31. De acordo com o artigo 25 da Lei Orgânica do Município de 
Cachoeira Paulista, a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município, das 
entidades da administração direta e indireta e das 
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação de subvenções e renúncia de recitas, será exercida 
pela ______________, mediante controle externo e pelo 
sistema de controle interno de cada poder, na forma 
estabelecida no artigo 31 da Constituição Federal na Lei 
Orgânica. 
A lacuna é corretamente preenchida com: 
a) Secretaria de Finanças Públicas. 
b) Câmara Municipal. 
c) Prefeitura Municipal. 
d) Tribunal de Contas. 

 

32. Podem optar pelo Simples: 
a) Somente as Sociedades LTDA devidamente 

enquadradas como Microempresa. 
b) Somente as pessoas jurídicas devidamente 

enquadradas como Microempresa. 
c) Somente as Sociedades Anônimas devidamente 

enquadradas como Microempresa. 
d) Somente as pessoas jurídicas devidamente 

enquadradas como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte. 

 

33. Os recursos serão formulados em petição, em que constem 
os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova 
decisão. A petição poderá ser indeferida in limine, exceto: 
a) Se estiver redigida em termos. 
b) Se for manifestamente impertinente, inepta ou 

protelatória. 
c) Se for assinada por parte ilegítima. 
d) Se for intempestiva. 

 
 
 
 
 
 

34. Analise as afirmações: 
I. O projeto de lei do plano plurianual de cada ente 

abrangerá os respectivos Poderes e será devolvido para 
sanção até o encerramento do primeiro período da 
sessão legislativa. 

II. 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. 

III. A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no 
Capítulo II do Título VI da Constituição Federal. 

Estão incorretas as afirmações: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 

35. A Lei nº 4.320/64 classifica a receita pública em: 
a) Orçamentária ativa e orçamentária passiva. 
b) Orçamentária e extra-orçamentária. 
c) Orçamentária e  não orçamentária. 
d) Orçamentária corrente e orçamentária de capital. 

 

36. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
a) Recauchutar – enxerido – encaixotar – enxovalhar. 
b) Mexerico – encharcar – enchaqueca – mexilhão. 
c) Madeixa – enxarcar – enchimento – enchumaçar. 
d) Bauxita – enxotar – enchurrada – afrouxar. 

  

37. Após a confirmação da pena, o preso violou a ordem 
judicial. Em qual das alternativas abaixo a frase acima 
possui o mesmo sentido? 
a) Após a retificação da pena, o preso infringiu o 

mandado. 
b) Após a retificação da pena, o preso infligiu o mandato. 
c) Após a ratificação da pena, o preso infligiu o mandado. 
d) Após a ratificação da pena, o preso infringiu o 

mandato. 
 

38. Com esses ______, mal conseguem comprar os ______ que 
tanto gostam. Os plurais dos substantivos compostos se 
apresentam corretos em: 
a) Salários-família; pés de moleques. 
b) Salário-famílias; pé de moleques. 
c) Salários-famílias; pé de moleques. 
d) Salários-família; pés de moleque. 
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39. Os vocábulos fé e bíceps são acentuados, respectivamente, 
pois: 
a) Todos os monossílabos são acentuados/ todas as 

palavras proparoxítonas são acentuadas. 
b) Os monossílabos terminados em e levam acento agudo 

ou circunflexo/ todas as palavras paroxítonas são 
acentuadas. 

c) Todos os monossílabos são acentuados/ as palavras 
paroxítonas terminadas em ps são acentuadas. 

d) Os monossílabos terminados em e levam acento agudo 
ou circunflexo/as palavras paroxítonas terminadas em 
ps são acentuadas. 
 

40. Na oração abaixo, o sujeito é: 
Aluga-se casa em Cachoeira Paulista. 
 
a) Indeterminado. 
b) Oculto. 
c) Explícito. 
d) Inexistente. 

 

41. Concordância incorreta: 
a) Ainda que haja recursos, não viabilizarei o novo 

projeto. 
b) Não me consta tais pagamentos. 
c) Faz muitos anos que conheci seu primo. 
d) Havia crianças e idosos na inauguração da discoteca. 

 

42. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A figura de linguagem Anacoluto consiste na quebra da 

estruturação lógica da oração. 
b) Escrever “cidadões” ao invés de “cidadãos” é um 

exemplo de Barbarismo. 
c) Na oração “Compram-se dois apartamentos”, a palavra 

“se” é classificada como pronome apassivador.  
d) O verbo aspirar é sempre transitivo indireto, não 

admitindo dupla regência. 
 

43. A Tchecoslováquia foi formada após a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918) e era habitada por dois povos, os 
tchecos e os eslovacos. Em 1993 a Tchecoslováquia foi 
dividida em dois países: República Tcheca e Eslováquia. 
Utiliza-se a expressão “revolução de veludo” para 
identificar este processo, devido: 
a) Aos conflitos sangrentos que marcaram a formação 

desses dois novos países. 
b) À divisão das fábricas de tecidos que mantinham a 

economia da Tchecoslováquia entre os dois países. 
c) Às dificuldades encontradas pelos dois povos em 

assinarem os tratados de separação. 
d) À divisão da Tchecoslováquia ter ocorrido de forma 

pacífica entre os dois povos. 
 
 
 
 
 
 

44. De todos os conflitos que ocorreram no Oriente Médio, um 
dos mais importantes é a luta pela ocupação da cidade de 
Jerusalém. Até hoje, a situação desta cidade é um dos 
pontos mais polêmicos das tentativas de propor a paz na 
região. Um dos interesses que levam os povos a brigarem 
por Jerusalém é: 
a) A cidade ser sagrada para os budistas e católicos. 
b) A cidade ser sagrada para judeus, protestantes e 

espíritas. 
c) A cidade ser sagrada para judeus, muçulmanos e 

cristãos. 
d) A cidade ser sagrada para muçulmanos, budistas e 

protestantes.    
 

45. Leia o texto abaixo: 
Urupema (SC) acumula 30 cm de neve; mínima no Estado 
chega a -5ºC 
A neve que atingiu ao menos nove municípios de Santa 
Catarina deixou um acúmulo de 30 cm no Morro das Torres, 
em Urupema (SC), de acordo com informações do 
Epagri/Ciram (órgão responsável pela meteorologia do 
Estado). Segundo a Secretaria de Turismo da cidade, nevou 
das 10 h de quarta-feira até às 4 h de hoje. Em Uribici (SC), 
onde nevou novamente na manhã de hoje, o acúmulo de 
neve no Morro da Igreja foi de 15 cm. A mínima na cidade, 
segundo o Epagri/Ciram, foi de 5ºC negativos. 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/778249-urupema-sc-
acumula-30-cm-de-neve-minima-no-estado-chega-a--5c.shtml, acessado 
em 05 de agosto de 2010. 

O texto faz referência ao clima: 
a) Equatorial. 
b) Subtropical. 
c) Semiárido. 
d) Mediterrâneo. 

 

46. Se a soma dos quadrados de dois números positivos e 
consecutivos é 290, o maior deles é: 
a) 5. 
b) 17. 
c) 13. 
d) 11. 

 

47. Um tanque de gasolina de forma cilíndrica tem 6 metros de 
altura e 3 metros de raio da circunferência da base. Se for 

colocado líquido até os     de sua capacidade, quantos 

litros de gasolina haverá nesse tanque? 
a) 132.500 ℓ. 
b) 140.680 ℓ. 
c) 180.720 ℓ. 
d) 150.720 ℓ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/778249-urupema-sc-acumula-30-cm-de-neve-minima-no-estado-chega-a--5c.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/778249-urupema-sc-acumula-30-cm-de-neve-minima-no-estado-chega-a--5c.shtml
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48. Do total de funcionários de certa empresa, sabe-se que: 
I. 70% são do sexo masculino e que, destes, 40% usam 

óculos. 
II. Das mulheres, 60% usam óculos. 

III. Totalizando, são 324 funcionários que não usam 
óculos. 

Concluímos que o total de pessoas que trabalham nessa 
empresa é: 
a) 800. 
b) 1.200. 
c) 1.000. 
d) 600. 

 

49. A soma dos termos de uma fração é 5. Somando 4 ao 
numerador e 1 ao denominador se obtém uma fração 
equivalente à recíproca da fração inicial. A fração inicial é: 

a)  
  . 

b)  
  . 

c)  
  . 

d)  
  . 

 

50. A que taxa mensal devemos aplicar o capital de                        
R$ 2.250,00, no sistema de juros simples, para que depois 
de 4 meses, o montante seja de R$ 2.520,00? 
a) 3%. 
b) 15%. 
c) 0,3%. 
d) 0,75%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




