PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA - SP
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QUESTÃO 01
A Lei Complementar n. 709, de 14 de janeiro de
1993, Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado. No Art. 1º o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, órgão destinado à:
a)
Contabilização
contábil,
financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do
Município e de seus Bairros, auxiliar do Poder
Legislativo no controle externo, tem sua sede na
cidade de São Paulo e jurisdição em todo o
território estadual.
b)
Fiscalização
contábil,
financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do País e
de seus Estados, auxiliar do Poder Legislativo no
controle interno, tem sua sede na cidade de São
Paulo e jurisdição em todo o território estadual.
c)
Fiscalização
contábil,
financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do
Estado e de seus Municípios, auxiliar do Poder
Legislativo no controle externo, tem sua sede na
cidade de São Paulo e jurisdição em todo o
território estadual.
d)
Fiscalização
contábil,
financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do
Estado e de seus Municípios, auxiliar do Poder
Legislativo no controle externo, tem sua sede na
cidade de São Paulo e jurisdição em todo o
território nacional.
QUESTÃO 02
No Art. 24, da Lei Complementar n. 709, de 14 de
janeiro de 1993, O Tribunal de Contas emitirá
parecer, até o último dia do ano seguinte ao do
seu recebimento, sobre:
a) A
prestação
mensal
de
contas
da
administração contábil dos Municípios.
b) A prestação trimestral
de contas da
administração contábil dos Municípios.
c) A prestação anual de contas da administração
financeira dos Municípios.
d) A
prestação
mensal
de
contas
da
administração financeira dos Estados.
QUESTÃO 03
De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, art. 166, Os projetos
de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos
adicionais serão apreciados:
a) Pelas quatro Casas do Congresso Estadual, na
forma do regimento comum.
b) Pelas três Casas do Congresso Municipal, na
forma do regimento comum.
c) Pelas duas Casas do Congresso Nacional, na
forma do regimento comum.
d) Pela Casa do Congresso Nacional, na forma do
regimento comunitário.

QUESTÃO 04
De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, Art. 74. Os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno
com a finalidade de: Identifique “V”
paraVerdadeiro e “F” para Falso:
( ) avaliar o cumprimento das metas previstas
no plano plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da
União;
( ) comprovar a legalidade e avaliar os
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
(
) exercer o controle das operações de
crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres da União;
( ) desenvolver o controle interno no exercício
de sua comissão institucional.
a) V, F, F e V.
b) V, V, V e F
c) F, V, V e V
d) F, F, V e F
QUESTÃO 05
Complete
De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, art. 70, a
fiscalização
(__________),
(__________),
(__________), (__________) e (__________) da
União e das entidades da administração direta
e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo
Congresso
Nacional,
mediante
controle
externo, e pelo sistema de controle interno de
cada Poder.
a) Contábil,
financeira,
orçamentária,
operacional e patrimonial.
b) Empresarial,
financeira,
orçamentária,
nacional e patrimonial.
c) De
Ações,
financeira,
orçamentária,
operacional e social.
d) Balanço, balancete, orçamentária, fluxo de
caixa e patrimonial.
QUESTÃO 06
De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, art. 37, item III, o
prazo de validade do concurso público será de
até:
a) Três dias, prorrogável uma vez, por igual
período.
b) Dois dias, prorrogável uma vez, por igual
período.
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c) Três anos, prorrogável uma vez, por igual

período.
d) Dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período.
QUESTÃO 07
De acordo com a Constituição da Republica
Federativa do Brasil de 1988, o Estado não intervirá
em seus Municípios, nem a União nos Municípios
localizados em Território Federal, exceto quando:
a) Forem prestadas contas devidas, na forma da
lei.
b) Não forem apresentados os balanços para
licitação.
c) Forem apresentados os balanços, na forma da
lei.
d) Não forem prestadas contas devidas, na forma
da lei.
QUESTÃO 08
De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, art. 29, o Município
reger-se-á por lei:
a) Orgânica, votada em quatro turnos, com o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Federal, que a
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nesta Constituição, na Constituição do respectivo
Estado.
b) Orgânica, votada em três turnos, com o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Estadual, que a
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nesta Constituição, na Constituição do respectivo
Estado.
c) Orgânica, votada em dois turnos, com o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Municipal, que a
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nesta Constituição, na Constituição do respectivo
Estado.
d) Orgânica, votada em um turno, com o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara de comércio
exterior, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição
do respectivo Município.
QUESTÃO 09
De acordo com a Lei n. 8.666, de 21 de Junho de
1993, institui no art. 9, que não poderá participar,
direta ou indiretamente, da licitação ou da
execução de obra ou serviço e do fornecimento
de bens a eles necessários: Identifique “V”
paraVerdadeiro e “F” para Falso:
( ) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa
física ou jurídica;
( ) empresa, isoladamente ou em consórcio,
responsável pela elaboração do projeto básico ou

executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsável
técnico ou subcontratado;
( ) servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.
a) F, F e F.
b) V, V e V.
c) F, V e F.
d) V, F e V.
QUESTÃO 10
Complete:
De acordo com a Lei n. 8.666, de 21 de Junho
de 1993, art. 14, nenhuma compra será feita
sem a adequada caracterização de seu
(__________) e indicação dos (__________)
orçamentários para seu pagamento, sob pena
de (__________) do ato e responsabilidade de
quem lhe tiver dado causa.
a) Objeto, Recursos, Nulidade.
b) Conteúdo, Contábil, Nulidade.
c) Balanço, Balancete, Nulidade.
d) Estado, Municípios, Nulidade.
QUESTÃO 11
De acordo com a Lei n. 8.666, de 21 de Junho
de 1993, art. 22, são modalidades de licitação:
a) Simples; Completa; convite; concurso; leilão.
b) Concorrência; tomada de preços; convite;
concurso; leilão.
c) Concorrência; tomada de força; convite;
concurso; legislação.
d) Indicação; tomada de preços; extravio;
escolha certa; leilão.
QUESTÃO 12
De acordo com a Lei n. 8.666, de 21 de Junho
de 1993, art. 93, impedir, perturbar ou fraudar a
realização de qualquer ato de procedimento
licitatório, teremos:
a) Pena - detenção, de 10 (dez) meses a 5
(cinco) anos, e multa.
b) Pena - detenção, de 6 (seis) anos a 12
(doze) anos, e multa.
c) Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa.
d) Indicação de pena - detenção, de 6
(seis) anos.
QUESTÃO 13
De acordo com Lei complementar n. 101, de
04 de maio de 2000, art. 62, os Municípios só
contribuirão para o custeio de despesas de
competência de outros entes da Federação se
houver:
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a) Ganhos orçamentários mensais e convênio,

acordo, ajuste ou congênere, conforme sua
legislação.
b) Autorização na lei de diretrizes contábeis e na
lei orçamentária anual e convênio, acordo, ajuste
ou congênere, conforme sua necessidade.
c) Autorização na lei de diretrizes orçamentárias e
na lei orçamentária anual e convênio, acordo,
ajuste ou congênere, conforme sua legislação.
d) Autorização na lei de diretrizes contábeis e na
lei orçamentária mensal e convênio, acordo,
ajuste ou congênere, conforme sua necessidade
QUESTÃO 14
De acordo com a Portaria Interministerial n. 163, de
04 de maio de 2001, art. 3, a classificação da
despesa, segundo a sua natureza, compõe-se
de: Identifique “V” paraVerdadeiro e “F” para
Falso:
( ) categoria econômica.
( ) grupo de natureza da despesa.
( ) elemento de despesa.
a) V, F e V.
b) V, V e V.
c) F, V e F.
d) F, F e F.
QUESTÃO 15
De acordo com a Lei 6.404, de 15 de dezembro de
1976, art. 188, na demonstração dos fluxos de
caixa – as alterações ocorridas, durante o
exercício, no saldo de caixa e equivalentes de
caixa, segregando-se essas alterações em, no
mínimo, 3 (três) fluxos:
a) Das operações; dos empréstimos; e dos
pagamentos.
b) Das operações; dos financiamentos; e dos
investimentos.
c) Das contas bancarias; dos financiamentos; e
dos empréstimos.
d) Dos balanços; dos balancetes; e dos
demonstrativos.
QUESTÃO 16
De acordo com a Lei 6.404, de 15 de dezembro de
1976, Patrimônio Liquido, art. 182. A conta do
capital social discriminará:
a) O montante subscrito e, por dedução, a
parcela ainda não realizada.
b) O montante subscrito e, por dedução, a
parcela realizada.
c) O montante subscrito e, por inclusão, a parcela
ainda não realizada.
d) O montante subscrito e, por inclusão, a parcela
realizada.
QUESTÃO 17
De acordo com a Lei n. 10.520, de 17 de julho de
2002, que Institui, no âmbito da União, Estados,

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal,
modalidade de licitação denominada pregão,
para aquisição de bens e serviços comuns, e
dá outras providências. No art. 5, é vedada a
exigência de:
a) Garantia de proposta; aquisição do edital
pelos
licitantes,
como
condição
para
participação no certame; e pagamento de
taxas e emolumentos, salvo os referentes a
fornecimento do edital, que não serão
superiores ao custo de sua reprodução gráfica,
e aos custos de utilização de recursos de
tecnologia da informação, quando for o caso.
b) Proposta; aquisição do edital pelos licitantes,
como condição para participação no
certame;
e
pagamento
de
taxas
e
emolumentos,
salvo
os
referentes
a
fornecimento do edital, que não serão
superiores ao custo de sua reprodução gráfica,
e aos custos de utilização de recursos de
financiamento, quando for o caso.
c) Garantia de proposta; aquisição do edital
pelos
licitantes,
como
condição
para
participação no teste; e compra de taxas e
emolumentos,
salvo
os
referentes
a
fornecimento do edital, que não serão
superiores ao custo de sua reprodução gráfica,
e aos custos de utilização de recursos de
tecnologia da informação, quando for o caso.
d) Proposta; aquisição do edital pelos licitantes;
e pagamento de taxas e emolumentos, salvo
os referentes a fornecimento do edital, que
não serão superiores ao custo de sua
reprodução em mídia, e recursos de
tecnologia da informação, quando for o caso.
QUESTÃO 18
Conforme art. 6 da Lei n. 10.520, de 17 de julho
de 2002, o prazo de validade das propostas
será de:
a) 30 (trinta) dias, se outro não estiver fixado no
edital.
b) 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado
no edital.
c) 120 (cento e vinte) dias, se outro não estiver
fixado no edital.
d) 1 (um) ano, se outro não estiver fixado no
edital.
QUESTÃO 19
De acordo com a Lei 4.320, de 17 de Março de
1964, onde estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal. Em seu art.
6, todas as receitas e despesas constarão da:
a) Publicação do Balanço pelos seus totais,
incluídas as deduções.
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b) Lei

de Financiamento, vedadas quaisquer
inclusões.
c) Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas
quaisquer deduções.
d) Lei de Estadual financeira, incluindo as
deduções.

QUESTÃO 24
Determine: O montante final:
a) R$ 1.331,00
b) R$ 1.431,00
c) R$ 1.131,00
d) R$ 1.231,00

QUESTÃO 20
No art. 71 da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964,
constitui fundo especial:
a) O produto de despesas especificadas que por
lei se vinculam à realização de determinados
projetos, facultada a adoção de normas
peculiares de aplicação.
b) O produto de receitas especificadas que por lei
se vinculam à realização de determinados
projetos, com a adoção de normas peculiares de
aplicação.
c) O produto de despesas especificadas que por
lei se vinculam à realização de determinados
objetivos ou serviços, facultada a adoção de
normas peculiares de aplicação.
d) O produto de receitas especificadas que por lei
se vinculam à realização de determinados
objetivos ou serviços, facultada a adoção de
normas peculiares de aplicação.

Conforme relação de contas no quadro
abaixo Responda as questões de 25 a 28:

Pensando em juros simples, responda as questões
21 e 22 , onde um capital de R$ 10.000,00 aplicado
a taxa de juros simples de 4% ao mês durante 8
meses.
QUESTÃO 21
Determine o montante final:
a) R$ 12.000,00
b) R$ 12.200,00
c) R$ 13.000,00
d) R$ 13.200,00
QUESTÃO 22
Determine o montante de juros produzidos:
a) R$ 2.000,00
b) R$ 2.200,00
c) R$ 3.000,00
d) R$ 3.200,00

Contas
Caixa
Bancos
Receitas de Vendas
Capital Social
Imóveis
Duplicatas a Receber
Fornecedores
a
Pagar
Despesas de Salários
Veículos
Receitas de Serviços
Estoques
de
Mercadorias
Aplicações
Financeiras
Desconto de
Duplicatas

Saldos
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00
R$ 550.000,00
R$ 500.000,00
R$ 50.000,00
R$ 320.000,00
R$ 125.000,00
R$ 77.000,00
R$ 60.000,00
R$ 220.000,00
R$ 5.000,00
R$ 22.000,00
R$ 280.000,00

QUESTÃO 25
Qual o saldo de Imobilizado:
a) R$ 215.000,00
b) R$ 210.000,00
c) R$ 100.000,00
d) R$ 110.000,00
QUESTÃO 26
Qual o Saldo a receber:
a) R$ 320.000,00
b) R$ 40.000,00
c) R$ 220.000,00
d) R$ 550.000,00

Falando em juros compostos, o mais praticado
pelas instituições financeiras, que consiste na regra
de juros sobre juros. Responda as questões 23 e 24.
Tendo um capital aplicado de R$ 1.000,00 por 3
meses, a uma taxa de 10% a.m..

QUESTÃO 27
Qual o total de receitas:
a) R$ 550.000,00
b) R$ 770.000,00
c) R$ 870.000,00
d) R$ 220.000,00

QUESTÃO 23
Determine qual o montante de juros:
a) R$ 131,00
b) R$ 231,00
c) R$ 331,00
d) R$ 431,00

QUESTÃO 28
Qual o total do ativo:
a) R$ 202.000,00
b) R$ 482.000,00
c) R$ 2.234.000,00
d) R$ 1.184.000,00
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QUESTÃO 29
Conforme razonete da conta Receitas de Serviços,
o saldo da conta é:
Receitas de Serviços
R$ 280.000,00
R$ 300.000,00
R$ 157.200,00
R$ 220.000,00

a) R$ 437.200,00
b) R$ 520.000,00
c) R$ 82.800,00
d) R$ 142.800,00

Públicas, além de Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista que participem
do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
b) Administração Pública Federal, Estadual,
Distrital e Municipal, bem como Autarquias,
Fundações Públicas, além de Empresas
Públicas e Sociedades de Economia Mista que
participem do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social.
c) Administração Pública Pessoal, bem como
Bancos e Financeiras.
d) Administração Privada, bem como as
Sociedades
de
Capital
fechado
e
organizações sociais.

QUESTÃO 30
Contabilidade Pública se aplicam a qual
administração:
a) Administração Privada Federal, Estadual, Distrital
e Municipal, bem como Autarquias, Fundações
Observe o Balanço da Empresa 2015 Ltda, complete e responda as questões 31 e 32.
Balanço da Empresa 2015 Ltda.
Caixa
Bancos
Clientes
Veículos
Imóveis
Total

Ativo
R$93.000,00
R$ 400.000,00
R$ 320.000,00
R$ 60.000,00
R$ 50.000,00
R$ __________

Passivo
Fornecedores
Empréstimos
Taxas a Pagar
Capital Social
Reservas
Total

R$ 125.000,00
R$ 280.000,00
R$ 13.000,00
R$ ___________
R$ 5.000,00
R$ __________

QUESTÃO 31
Qual o total do ativo e passivo respectivamente:
a) R$ 93.000,00 e R$ 125.000,00
b) R$ 505.000,00 e R$ 505.000,00
c) R$ 720.000,00 e R$ 720.000,00
d) R$ 23.000,00 e R$ 923.000,00
QUESTÃO 32
Qual o valor do Capital Social:
a) R$ 500.000,00
b) R$ 720.000,00
c) R$ 5.000,00
d) R$ 125.000,00
QUESTÃO 33
A Mutação passiva orçamentária Refere-se a:
a) Contrapartida de receitas contabilizadas pela
Contabilidade Pública que na prática, não são
receitas.
b) Contrapartida de despesas contabilizadas pela
Contabilidade Pública que na prática, não são
despesas.
c) Contrapartida de receitas contabilizadas pela
Contabilidade Pública que na prática, não são
despesas.

d) Contrapartida de despesas contabilizadas
pela Contabilidade Pública que na prática,
não são receitas.
QUESTÃO 34
Podemos considerar que o ativo financeiro é:
a) Qualquer ativo que seja imóvel, instrumento
patrimonial de outra entidade, direito
contratual de pagar dinheiro ou outro ativo
financeiro de outra entidade; ou contrato
que será ou que poderá vir a ser liquidado
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pelos instrumentos patrimoniais (como ações) da
própria entidade.
b) Qualquer passivo de outra entidade, direito
contratual de receber dinheiro ou outro ativo
financeiro de outra entidade; ou contrato que será
ou que poderá vir a ser liquidado pelos
instrumentos patrimoniais (como ações) da própria
entidade.
c) Qualquer ativo que seja dinheiro, instrumento
patrimonial de outra entidade, direito contratual
de receber dinheiro ou outro ativo financeiro de
outra entidade; ou contrato que será ou que
poderá vir a ser liquidado pelos instrumentos
patrimoniais (como ações) da própria entidade.
d) Qualquer passivo imóvel, instrumento patrimonial
de outra entidade, direito contratual de receber
dinheiro ou outro ativo financeiro de outra
entidade; ou contrato que será ou que poderá vir
a ser liquidado pelos instrumentos patrimoniais
(como ações) da própria entidade.
QUESTÃO 35
A Contabilidade Pública:
a) É o ramo Financeiro que se presta para pagar,
registrar e controlar os atos e fatos relacionados ao
Público e suas variações, bem como acompanhar a
execução do orçamento. Também chamada de
Contabilidade Governamental, a Contabilidade
Pública registra a arrecadação de receitas e a
execução das despesas, controlando os atos e fatos
relacionados ao Patrimônio e ao Orçamento Público.
b) É o ramo da Administração que se presta para
coletar, registrar e controlar os atos e fatos
relacionados ao Patrimônio Público e suas variações,
bem como acompanhar a execução do orçamento.
Também chamada de Contabilidade Funcional, a
Contabilidade Pública registra a arrecadação de
receitas e a execução das despesas, controlando os
atos e fatos relacionados ao Patrimônio e ao
Orçamento Público.
c) É o ramo da Contabilidade que se presta para
coletar, registrar e controlar os atos e fatos
relacionados ao processo licitatório e suas variações,
bem como acompanhar a execução da licitação.
Também
chamada
de
Contabilidade
Governamental, a Contabilidade Pública registra a
arrecadação de despesas e a execução das
despesas, controlando os atos e fatos relacionados
ao Patrimônio e ao Orçamento Público.
d) É o ramo da Contabilidade que se presta para
coletar, registrar e controlar os atos e fatos
relacionados ao Patrimônio Público e suas variações,
bem como acompanhar a execução do orçamento.
Também
chamada
de
Contabilidade
Governamental, a Contabilidade Pública registra a
arrecadação de receitas e a execução das
despesas, controlando os atos e fatos relacionados
ao Patrimônio e ao Orçamento Público.

QUESTÃO 36
A história da cidade de Carapicuíba está ligada:
a) Aos Holandeses
b) Aos Índios
c) Aos Alemães
d) Aos Franceses
QUESTÃO 37
A fazenda Carapicuíba, foi vendida a Delfino
Cerqueira, que, contratou uma empresa para
lotear e construir ruas em suas glebas. A venda
ocorreu no ano de:
a) 1910
b) 1923
c) 1930
d) 1947
QUESTÃO 38
Sobre os Indicadores sociais de Carapicuíba,
analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta:
I- Mortalidade Infantil até 1 ano(por mil): 11,37%
II- Expectativa de vida (anos): 71,35%
III- Taxa de Alfabetização: 93,73%
a) I e II apenas são corretas
b) II apenas é correta
c) III apenas é correta
d) I, II e III são corretas
QUESTÃO 39
Centro histórico localizado ao Sul do município
de Carapicuíba. Sua fundação é considerada
oficial em 12 de Outubro de 1580.
a) Aldeia de Tupã.
b) Aldeia de Filó.
c) Aldeia de Carapicuíba.
d) Aldeia de Igaratiba.
QUESTÃO 40
Carapicuíba tem diversos comércios e bancos e
conta com um incipiente parque industrial. O
destaque maior na geração de empregos e
renda é:
a) Setor de Turismo
b) Setor de Serviços
c) Setor de Manejo Populacional
d) Setor de Migração Nordestina
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