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QUESTÃO 01 
Conforme Lei Complementar n. 709, de 14 de janeiro 

de 1993, complete: 

Artigo 1º - O Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, órgão destinado à fiscalização ____________, 

___________, ____________, ____________ e 
____________ 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. 

a) Contábil, Administrativa, orçamentária, operacional 
e patrimonial.  

b)  Contábil, financeira, orçamentária, Funcional e 
patrimonial.  

c) Contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial.  
d) Contábil, Administrativa, Financeira, Funcional e 

patrimonial.  
 

QUESTÃO 02 

Conforme Portaria Interministerial 163, de 04 de maio 
de 2001, no seu Artigo 6º Na lei orçamentária, a 

discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-
se-á, no mínimo por: 

a) Natureza econômica, grupo de natureza de receita 

e modalidade de aplicação. 
b) Categoria econômica, grupo de natureza de 

despesa e modalidade de aplicação. 
c) Categoria econômica, grupo de natureza de receita 

e modalidade de aplicação. 
d) Natureza econômica, grupo de categoria de 

despesa e modalidade da receita. 

 
QUESTÃO 03 

A Lei  11.638, de 28 de dezembro de 2007, Altera e 
revoga dispositivos da Lei 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976 e da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 

e estende às sociedades de grande porte disposições 
relativas à elaboração e divulgação de demonstrações 

financeiras. No Artigo 6º  os saldos existentes nas 
reservas de reavaliação deverão: 

a) Ser mantidos até a sua efetiva realização ou 
estornados até o final do exercício social em que esta 

Lei entrar em vigor. 

b) Ser excluídos até a sua efetiva realização ou 
estornados até o final do exercício social em que esta 

Lei entrar em vigor. 
c) Ser mantidos até a sua efetiva realização ou 

multiplicados até o final do exercício social em que 

esta Lei entrar em vigor. 
d) Ser multiplicados até a sua efetiva realização ou 

estornados até o final do exercício social em que esta 
Lei entrar em vigor. 

 

QUESTÃO 04 
A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, 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: 

a) Aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências. 

b) Eleição de conselho de administração, e da outras 

providências. 
c) Eleição do conselho de fiscalização municipal e da 

outras providências. 
d) Aquisição de Estados e Municípios, e dá outras 

providências. 

 
QUESTÃO 05 

Conforme a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 

normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios. No artigo 5º, os tributos são: 

a) Cobrados das empresas públicas. 

b) Receitas, Despesas e contribuições de melhoria. 
c) Taxas de energia Elétrica, taxas condominiais e 

contribuições condominiais. 
d) Impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

 

QUESTÃO 06 
De acordo com o Artigo 2º da Lei complementar Nº  

101, de 04 de maio de 2000, entende se como ente de 
federação: 

a) A União Estável, cada Indivíduo, o Distrito Federal e 

cada Município. 
b) A União, cada Estado, o Distrito Federal e cada 

País. 
c) O Brasil e os Estados Europeus. 

d) A União, cada Estado, o Distrito Federal e cada 
Município. 

 

QUESTÃO 07 
De acordo com a Lei Federal 8666 de 21 de junho de 

1993, em seu art. 7º as licitações para a execução de 
obras e para a prestação de serviços obedecerão à 

seguinte sequencia: 

a) I - projeto arquitetônico; 
II - projeto fiscal; 

III - execução das obras e construções. 
b) I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 
III - execução das obras e serviços. 

c) I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 
III - Financiamento das obras e construções. 

d) I - projeto de despesas; 
II - projeto de receitas; 

III - execução parlamentar. 

 
QUESTÃO 08 

Conforme o artigo 58 da Lei Federal 4.320, de 17 de 
março de 1964, o empenho de despesa é o ato 

emanado de autoridade competente que cria para o 

Estado obrigação de: 
a) Pagamento pendente ou não de implemento de 

condição. 
b) Recebimento pendente ou não de implemento de 

participação. 
c) Transferência ou não de implemento de condução. 

d) Receita ou não de implemento de despesas. 
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QUESTÃO 09 
De acordo com o artigo 30 da Constituição da 

Republica Federativa do Brasil de 1988, compete aos 

Municípios:  
Identifique “V” para  Verdadeiro e “F” para Falso: 

(       ) legislar sobre assuntos de interesse local; 
(     ) criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

legislação estadual; 

(     ) prestar, com a cooperação técnica e financeira 
da União e do Estado, serviços de atendimento à 

saúde da população; 
(   ) promover a proteção do patrimônio histórico-

cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual. 

a) V, V, V, V. 

b) V, F, V, V. 
c) V, V, F, F. 

d) F, F, F, F. 
 

QUESTÃO 10 

Complete:  
Conforme Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 no artigo 70 a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 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 
_________________________, mediante controle 

externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

a) Congresso Contabilista. 

b) Congresso Nacional. 
c) Congresso Estadual. 

d) Congresso Municipal. 
 

QUESTÃO 11 

No artigo 156 da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, compete aos Municípios instituir 

impostos sobre: 
a) Propriedade Intelectual e territorial urbana. 

b) Propriedade Rural e territorial rural. 
c) Propriedade predial e territorial urbana; 

d) Propriedade Nacional e despesas. 

 
QUESTÃO 12 

De acordo com o artigo 165 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, as leis de 

iniciativa do Poder Executivo estabelecerão::  

Identifique “V” para  Verdadeiro e “F” para Falso: 
(    ) o plano plurianual; 

(    ) as diretrizes orçamentárias; 
(    ) os orçamentos anuais; 

a)  V, F, V. 

b)  V, V, F. 
c)  F, F, F. 

d)  V, V, V. 
 

QUESTÃO 13 
Conforme a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

onde dispõe sobre as Sociedades por ações, no artigo 

7 o capital social poderá ser formado com 
contribuições: 

a) Em papel ou em qualquer espécie de bens 

suscetíveis de avaliação momentânea. 
b) Em dinheiro ou em qualquer espécie de bens 

suscetíveis de avaliação em dinheiro. 
c) Em lastros espontâneos. 

d) Em contribuições associativas. 

 
QUESTÃO 14 

O artigo 1º Portaria n. 211, de 29 de abril de 2002, 
resolve: 

a) Incluir no Anexo II da Portaria n.º 182, de 21 de 
maio de 2001, as naturezas de receita com as 

respectivas funções. 

b) Excluir no Anexo II da Portaria n.º 181, de 21 de 
maio de 2001, as naturezas de receita com as 

respectivas funções. 
c) Incluir no Anexo I da Portaria n.º 180, de 21 de 

maio de 2001, as naturezas de receita com as 

respectivas funções. 
d) Excluir no Anexo I da Portaria n.º 180, de 21 de 

maio de 2001, as naturezas de receita com as 
respectivas funções. 

 

QUESTÃO 15 
O artigo 1º da Portaria n. 339, de 29 de agosto de 

2001, resolve definir para os Estados, Distrito Federal 
e Municípios, os procedimentos relacionados aos 

registros decorrentes da execução orçamentária e 
financeira das despesas realizadas de forma 

descentralizada (em substituição às transferências 

intragovernamentais), observando-se os seguintes 
aspectos: 

a) Orçamentários e Financeiros. 
b) Orçamentários e Programados. 

c) Receitas Financeiras. 

d) Pagamentos e Recebimentos Financeiros. 
 

QUESTÃO 16 
Segundo o Artigo 7º da Lei Orgânica do Munícipio de 

Angatuba, na fixação das divisas distritais serão 
observadas as seguintes normas: 

I-evitar-se-ão, tanto quanto possível, formas 

simétricas, estrangulamentos e pequenos 
alongamentos;  

II-dar-se-á preferência, para a delimitação, às linhas 
naturais facilmente identificáveis;  

III-na inexistência de linhas naturais, utilizar-se-á linha 

reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam 
facilmente identificáveis e tenham condições de 

fixidez; 
IV-é vedada a interrupção de continuidade territorial 

do Município ou Distrito de origem.  

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 17 

De acordo com o Artigo 8º da Lei Orgânica do 

Munícipio de Angatuba a alteração de divisão 
administrativa do Município somente pode ser feita: 

a) anualmente, no ano anterior ao das eleições 
municipais. 

b) bienalmente, no ano anterior ao das eleições 

municipais. 
c) trienalmente, no ano anterior ao das eleições 

municipais. 
d) quadrienalmente, no ano anterior ao das eleições 

municipais. 
 

QUESTÃO 18 

O Artigo 19 da Lei Orgânica do Munícipio de Angatuba 
afirma que as sessões serão públicas, salvo 

deliberação em contrário de: 
a) 1/2 (metade) dos membros da Câmara. 

b) 1/3 (um terço) dos membros da Câmara. 

c) 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara. 
d) 2/4 (dois quartos) dos membros da Câmara. 

 
QUESTÃO 19 

O Artigo 40 da Lei Orgânica do Munícipio de Angatuba 

estabelece que perderá o mandato o Vereador: 
I-que infringir qualquer das proibições estabelecidas 

no artigo anterior;  
II- cujo procedimento for declarado incompatível com 

o decoro parlamentar ou atentatório às instituições 
vigentes;  

III- que se utilizar do mandato para a prática de atos 

de corrupção ou de improbidade administrativa;  
IV- que deixar de comparecer em cada sessão 

legislativa anual à uma terça parte das sessões 
ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, 

licença ou missão autorizada pela edilidade;  

V- que fixar residência fora do Município; 
VI- que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 

a) Apenas as afirmativas I, II, III, IV e VI estão 
corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III, IV, V e VI estão 
corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, III, V, V e VI estão 

corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 20 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso: 
Conforme o Artigo 44 da Lei Orgânica do Munícipio de 

Angatuba a Lei Orgânica Municipal poderá ser 

emendada mediante proposta:  
(  ) I-de 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da 

Câmara Municipal;  
(  ) II-do Prefeito Municipal;  

( ) III-de iniciativa popular, desde que subscrita por 

15% (quinze por cento) do eleitorado do Município.   
a) V-, F-, V. 

b) V-, V-, F. 
c) F-, V-, V. 

d) V-, V-, V. 

 
QUESTÃO 21 

O Artigo 17 do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores do Munícipio de Angatuba, estabelece que 
a Mesa da Câmara se comporá do: 

a) Presidente, Vice-Presidente e Secretário. 
b) Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários e 

Suplente. 

c) Presidente, Vice-Presidente, e Suplente. 
d) Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários. 

 
QUESTÃO 22 

Segundo o Parágrafo 2º do Artigo 51 do Regimento 
Interno da Câmara de Vereadores do Munícipio de 

Angatuba, no que diz respeito o processo de 
destituição da mesa, Constituída a Comissão 

Processante, seus membros elegerão um deles para 

Presidente que nomeará entre seus pares: 
a)  um relator e marcará reunião a ser realizada 

dentro de 24 (vinte e quatro) horas seguintes.  
b) um relator e marcará reunião a ser realizada dentro 

das 36 (trinta e seis) horas seguintes.  

c) um relator e marcará reunião a ser realizada dentro 
das 48 (quarenta e oito) horas seguintes.  

d) um relator e marcará reunião a ser realizada dentro 
das 72 (setenta e duas) horas seguintes.  

 

QUESTÃO 23 
O Artigo 61 do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores do Munícipio de Angatuba determina que 
os Vereadores são agrupados por representações 

partidárias ou Blocos Parlamentares, cabendo-lhes 
escolher o Líder quando a representação for igual ou 

superior a: 

a) 1 (um) Vereador. 
b) 2 (dois) Vereadores. 

c) 3 (três) Vereadores. 
d) 4 (quatro) Vereadores. 

 

QUESTÃO 24 
De acordo com o Parágrafo 2º do Artigo 112 do 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores do 
Munícipio de Angatuba, os membros das Comissões 

Permanentes serão destituídos caso não compareçam, 
injustificadamente, a: 

a)  1 (uma) reunião consecutiva, não mais podendo 

participar de qualquer Comissão Permanente até o 
final da Sessão Legislativa. 

b) 2 (duas) reuniões consecutivas, não mais podendo 
participar de qualquer Comissão Permanente até o 

final da Sessão Legislativa. 

c) 3 (três) reuniões consecutivas, não mais podendo 
participar de qualquer Comissão Permanente até o 

final da Sessão Legislativa. 
d) 4 (quatro) reuniões consecutivas, não mais 

podendo participar de qualquer Comissão Permanente 

até o final da Sessão Legislativa. 
 

QUESTÃO 25 
O Artigo 122 do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores do Munícipio de Angatuba, afirma que as 
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Comissões Especiais de Inquérito serão constituídas 
mediante requerimento subscrito por, no: 

a) mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da Câmara. 

b) máximo, 1/3 (um terço) dos membros da Câmara. 
c) mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara. 

d) máximo, 2/3 (dois terços) dos membros da 
Câmara. 

 

QUESTÃO 26 
Identifique uma demonstração contábil aplicada ao 

Setor Público: 
a) Balanço Municipal 

b) Balanço Pessoal 
c) Balanço Patrimonial 

d) Balanço Social 

 
QUESTÃO 27 

Complete: 
A demonstração dos fluxos de caixa deve ser 

elaboradas pelo método _____________ ou 

___________ e evidenciar movimentações havidas no 
caixa e seus equivalentes. 

a) Reto, Torto. 
b) Matemático, indireto. 

c) Direto, indireto. 

d) Financeiro, bancário. 
 

QUESTÃO 28 
O detalhamento e a classificação das receitas 

orçamentárias, no âmbito da União, são normatizadas. 
Estas receitas orçamentárias são classificadas segundo 

os critérios: 

a) Relação de recursos e Indicador de resultado 
primário. 

b) Natureza, fonte / destinação de recursos e 
Indicador de resultado primário. 

c) Natureza, fonte / destinação de recursos e 

Indicador de resultado secundário. 
d) Natureza, fonte / destinação de recursos e 

Indicador de resultado terciário 
 

QUESTÃO 29 
Identifique a categoria econômica das receitas 

orçamentárias: 

a) Receitas Correntes e Despesas de Capital 
b) Despesas Correntes e Receitas de Capital 

c) Despesas Correntes e Despesas de Capital 
d) Receitas Correntes e Receitas de Capital 

 

QUESTÃO 30 
Na contabilidade aplicada ao setor público, 

consideramos que pertencem ao exercício financeiro: 
a) As receitas futuras e as despesas futuras 

desempenhadas. 

b) As despesas nele arrecadadas e as despesas nele 
legalmente empenhadas. 

c) As receitas nele arrecadadas e as despesas nele 
legalmente empenhadas. 

d) As informações de possíveis receitas e despesas 
desempenhadas. 

 

 
QUESTÃO 31 

Consideramos as despesas empenhadas e não pagas 

até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as 
processadas das não processadas. 

a) Receitas a Pagar 
b) Restos a Pagar 

c) Restos a Receber 

d) Receitas a Receber 
 

QUESTÃO 32 
A classificação das categorias econômicas das 

despesas: 
a) Despesas Correntes e Despesas de Capital 

b) Despesas Financeiras e Despesas de Fornecedor 

c) Despesas Correntes e Receitas de Capital 
d) Receitas Correntes e Receitas de Capital 

 
QUESTÃO 33 

Os empenhos podem ser classificados em:  

Identifique “V” para  Verdadeiro e “F” para Falso: 
(     ) Ordinário 

(     ) Estimativo 
(     ) Global 

a) V, F, V. 

b) V, V, V. 
c) F, F, F. 

d) F, V, V. 
 

QUESTÃO 34 
1- As Receitas e despesas são definidas conforme 

resolução  do CFC.  

Identifique “V” para  Verdadeiro e “F” para Falso 
(   ) Receitas são aumentos nos benefícios econômicos 

durante o período contábil sob a forma de entrada de 
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de 

passivos, que resultem em aumento do patrimônio 

líquido e que não sejam provenientes de aporte dos 
proprietários da entidade 

( ) Despesas são decréscimos nos benefícios 
econômicos durante o período contábil sob a forma de 

saída de recursos ou redução de ativos ou incremento 
em passivos, que resultem em decréscimo do 

patrimônio líquido e que não sejam provenientes de 

distribuição aos proprietários da entidade.  
a) F, V  

b) V, F  
c) V, V  

d) F, F 

 
QUESTÃO 35 

O reconhecimento da despesa orçamentária segue o 
padrão de registro contábil em conformidade ao plano 

de contas aplicado ao setor público. Quais são os 

lançamentos contábeis no momento do empenho da 
despesa orçamentária. 

a) 

Natureza Da Informação: 
orcamentária 

D Despesas a Pagar 
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C Crédito Empenhado a Liquidar 

    

Natureza Da Informação: controle 

D 

Execução da Disponibilidade de 

Recursos 

C DDR Comprometida por Empenho 

    

Natureza Da Informação: 

orcamentária 

D Crédito Empenhado a Liquidar 

C Crédito Empenhado em Liquidação 

 
b) 

Natureza Da Informação: 

orcamentária 

D Receita Financeira 

C Crédito Empenhado a Liquidar 

    

Natureza Da Informação: controle 

D 

Execução da Disponibilidade de 

Recursos 

C DDR Comprometida por Empenho 

    

Natureza Da Informação: 

orcamentária 

D Crédito Empenhado a Liquidar 

C Crédito Empenhado em Liquidação 

 
c) 

Natureza Da Informação: 

orcamentária 

D Despesas Financeiras 

C Crédito Empenhado a Liquidar 

    

Natureza Da Informação: controle 

D 

Execução da Disponibilidade de 

Recursos 

C DDR Comprometida por Empenho 

    

Natureza Da Informação: 
orcamentária 

D Crédito Empenhado a Liquidar 

C Crédito Empenhado em Liquidação 

 

 

 
 

 
d) 

Natureza Da Informação: 

orcamentária 

D Crédito Disponível 

C Crédito Empenhado a Liquidar 

    

Natureza Da Informação: controle 

D 
Execução da Disponibilidade de 

Recursos 

C DDR Comprometida por Empenho 

    

Natureza Da Informação: 

orcamentária 

D Crédito Empenhado a Liquidar 

C Crédito Empenhado em Liquidação 

 
QUESTÃO 36 

Quais os quadros que compõem o balanço 
orçamentário: 

a) Quadro Municipal, quadro de execução das receitas 

a pagar não processados e quadro de execução dos 
restos a pagar processados. 

b) Quadro Estadual, quadro de execução dos restos a 
receber não processados e quadro de execução dos 

restos a pagar processados. 

c) Quadro Nacional, quadro de execução dos restos a 
pagar não processados e quadro de execução dos 

restos a receber processados. 
d) Quadro principal, quadro de execução dos restos a 

pagar não processados e quadro de execução dos 

restos a pagar processados. 
 

QUESTÃO 37 
O balanço Financeiro possibilita a apuração de 

resultado do exercício, com base nas informações das 
Receitas Orçamentárias de 2014, calcule o resultado 

financeiro do exercício em 31/12/2014. 

 

Receitas Orçamentárias 2014 

(+) 

Transferências Financeiras 

Recebidas  14.000.000,00  

(+) 

Recebimentos 

Extraorçamentários    4.500.000,00  

(-) Despesa Orçamentária  12.700.000,00  

(-) 
Transferências Financeiras 

Concedidas    2.850.000,00  

(-) Pagamentos Extraorçamentários    2.900.000,00  

= Resultado Financeiro do Exercício         

 

a) 5.000,00 

b) 50.000,00 
c) 500.000,00 

d) 5.000.000,00 
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Complete as lacunas com os valores correspondentes no Balanço Financeiro de 2014 e responda as questões de 

38, 39 e 40. 
 

Balanço Financeiro Consolidado em 2014 - Resumo - R$ 

Receita Despesa 

Receita orçamentária 5.415.555,20 Despesa orçamentária  

_______________ 

Receita extra-orçamentária 98.075,37 Despesa extra-orçamentária 93.111,20 

Saldo do exercício anterior  

_____________ 

Saldo para o exercício seguinte 424.185,04 

Total 7.072.629,95 Total ______________ 

 
QUESTÃO 38 

Qual o Saldo de Receita do exercício anterior: 

a) 1.558.99,38 
b) 7.072.629,95 

c) 98.075,37 
d) 5.415.555,20 

 

QUESTÃO 39 
Qual o Total do grupo das Despesas: 

a) 93.111,20 
b) 5.415.555,20 

c) 7.072.629,95 
d) 424.185,04 

 

QUESTÃO 40 
Qual o valor de Receita orçamentária e Despesa orçamentária respectivamente: 

a) 5.415.555,20 e 0,00 
b) 98.075,37 e 93.111,20 

c) 7.072.629,95 e 93.111,20 

d) 5.415.555,20 e 6.555.333,71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




