
 

 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N.º 01/2018 

 

 
303 – CONTROLE INTERNO 

  

 

 

o VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 40 QUESTÕES OBJETIVAS. 

o VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTE CADERNO ENCONTRA-SE COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO. 

o LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA. 

o RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.  

o TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA. 

o A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS. 

o A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO, MÍNIMO, ESTABELECIDO NO 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. 

o AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.  

 

 
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS 

NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA. 
 

 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 

 

  

                    

 

 

NOME DO CANDIDATO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2. 
 

Depois do jogo América x Santos, seria um crime não fazer 

de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura, que o 

meu confrade Albert Laurence chama de “o Domingos da Guia 

do ataque”.  

Examino a ficha de Pelé e tomo um susto: — dezessete 

anos! Há certas idades que são aberrantes, inverossímeis. Uma 

delas é a de Pelé. Eu, com mais de quarenta, custo a crer que 

alguém possa ter dezessete anos, jamais. 

Pois bem: — verdadeiro garoto, o meu personagem anda 

em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-

se-ia um rei, não sei se Lear, se imperador Jones, se etíope. 

Racionalmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos 

invisíveis. Em suma: — Ponham-no em qualquer rancho e sua 

majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. 

O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um 

estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma 

vantagem considerável: — a de se sentir rei, da cabeça aos pés. 

Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem 

enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolhento. E o meu 

personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz 

cerimônias. Já lhe perguntaram: — “Quem é o maior meia do 

mundo?”. Ele respondeu, com a ênfase das certezas eternas: — 

“Eu”. Insistiram: — “Qual é o maior ponta do mundo?”. E Pelé: — 

“Eu”. Em outro qualquer, esse desplante faria rir ou sorrir. Mas o 

fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção, que 

ninguém reage e todos passam a admitir que ele seja, realmente, 

o maior de todas as posições. Nas pontas, nas meias e no centro, 

há de ser o mesmo, isto é, o incomparável Pelé. 

Vejam o que ele fez, outro dia, no já referido América x 

Santos. Enfiou, e quase sempre pelo esforço pessoal, quatro gols 

em Pompeia. Sozinho, liquidou a partida, liquidou o América, 

monopolizou o placar. Ao meu lado, um americano doente 

estrebuchava: — “Vá jogar bem assim no diabo que o carregue!”. 

De certa feita, foi até desmoralizante. Ainda no primeiro tempo, 

ele recebe o couro no meio do campo. Outro qualquer teria 

despachado. Pelé, não. Olha para frente e o caminho até o gol 

está entupido de adversários. Mas o homem resolve fazer tudo 

sozinho. Dribla o primeiro e o segundo. Vem-lhe ao encalço, 

ferozmente, o terceiro, que Pelé corta sensacionalmente. Numa 

palavra: — sem passar a ninguém e sem ajuda de ninguém, ele 

promoveu a destruição minuciosa e sádica da defesa rubra. Até 

que chegou um momento em que não havia mais ninguém para 

driblar. Não existia uma defesa. Ou por outra: — a defesa estava 

indefesa. E, então, livre na área inimiga, Pelé achou que era 

demais driblar Pompeia e encaçapou de maneira genial e 

inapelável. 

Ora, para fazer um gol assim não basta apenas o simples 

e puro futebol. É preciso algo mais, ou seja, essa plenitude de 

confiança, certeza, de otimismo, que faz de Pelé o craque 

imbatível. Quero crer que a sua maior virtude é, justamente, a 

imodéstia absoluta. Põe-se por cima de tudo e de todos. E acaba 

intimidando a própria bola, que vem aos seus pés com uma 

lambida docilidade de cadelinha. Hoje, até uma cambaxirra sabe 

que Pelé é imprescindível em qualquer escrete. Na Suécia, ele 

não tremerá de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, 

os russos de alto a baixo. Não se inferiorizará diante de ninguém. 

E é dessa atitude viril e mesmo insolente que precisamos. Sim, 

amigos: — aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os 

nossos adversários uns pernas-de-pau. 

 

(RODRIGUES, Nelson. Extraído de http://esportes.estadao.com.br/blogs/robson-
morelli/a-primeira-cronica-de-nelson-rodrigues-sobre-pele/. Acesso em 

13.04.2018). 
 

1. Nessa crônica, Nelson Rodrigues mescla passagens em 
linguagem coloquial e culta. Assinale a alternativa que 
apresenta essa dualidade. 

 

(A) “Enfiou, e quase sempre pelo esforço pessoal, quatro 
gols em Pompeia”. 

(B) “Sim, amigos: — aposto minha cabeça como Pelé vai 
achar todos os nossos adversários uns pernas-de-
pau”. 

(C) “Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se imperador Jones, 
se etíope. Racionalmente perfeito, do seu peito 
parecem pender mantos invisíveis”. 

(D) “Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é 
como quem enxota, quem escorraça um plebeu 
ignaro e piolhento”. 

 

2. Nelson Rodrigues descreve várias virtudes do craque Pelé. 
Porém, ao descrever o gol feito pelo rei no jogo contra o 
América, o comentarista cita uma que se destaca e que o 
torna ainda mais imbatível. Assinale a alternativa que a 
apresenta. 

 

(A) Sua total fatuidade. 
(B) Sua atuação modesta. 
(C) Sua falta de otimismo. 
(D) Sua mera habilidade com a bola. 

 

3. Assinale a alternativa que apresenta a oração em que o uso 
ou omissão do artigo definido esteja INCORRETO. 

 

(A) Eduardo comprou muitas pizzas e decidiu comer 
sozinho todas cinco. 

(B) O velejador partiu da cidade aos 29 de julho. 
(C) Jorge, esta é minha cunhada Denise! 
(D) As noites, os dias, as tardes sem você são muito mais 

tristes ... 
 

4. Assinale a alternativa que apresenta a oração correta 
quanto ao uso do particípio verbal. 

 

(A) Ele tinha chego muito tarde ao evento. 
(B) O corpo estava submergido no rio Tietê. 
(C) O jornaleiro da cidade foi elegido vereador, por 

unanimidade de votos. 
(D) O carteiro havia entregado a encomenda no endereço 

errado. 
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5. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência 
entre a palavra e seu correto significado. 

 

(A) Desapercebido / desprevenido. 
(B) Costear / pagar custos. 
(C) Incipiente / imprudente. 
(D) Expiar / espionar, observar. 

 

6. Assinale a alternativa que apresenta o correto uso da crase. 
 

(A) O marinheiro estava muito ansioso por chegar à terra. 
(B) O político não se candidatou à coisa alguma. 
(C) Essas críticas foram semelhantes às que publicaram 

no El País. 
(D) À partir de amanhã, o preço dos combustíveis será 

reajustado. 
 

7. Assinale a alternativa que apresenta substantivos que só 
admitem uma forma de plural. 

 

(A) Hortelão / capitão. 
(B) Corrimão / charlatão. 
(C) Artesão / anão. 
(D) Capelão / tabelião. 

 

8. Assinale a alternativa que apresenta a concordância verbal 
correta. 

 

(A) 30% dos candidatos devem ser aprovados com 
excelentes notas. 

(B) Cerca de dois milhões de pessoas compareceu ao 
comício do político. 

(C) Fui eu que comeu toda a lasanha que estava sobre a 
mesa. 

(D) Mais de um estudante se cumprimentou após o 
exame. 

 

9. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam 
grafadas corretamente. 

 

(A) Interseção / paralizar / lucidez. 
(B) Intercessão / charque / espectativa. 
(C) Explêndido / enxerido / xaxim. 
(D) Enxovalhar / bissemanal / chávena. 

 

10. Assinale a alternativa que esteja gramaticalmente correta. 
 

(A) O rapaz implicou-se em delitos muito graves. 
(B) O discurso do palestrante não agradou a plateia. 
(C) Não sei por que os médicos não assistiram aos 

pacientes. 
(D) O funcionário que mais se sobressaiu na seletiva, é 

meu irmão. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO 
 

11. Aceita a acusação contra o Prefeito Municipal, será ele 
submetido a julgamento perante a Câmara Municipal nos 
crimes de responsabilidade. Desse modo, cessará o 
afastamento do Prefeito, sem prejuízo do regular 
prosseguimento do processo, decorrido o prazo de 

 

(A) sessenta dias.  
(B) noventa dias. 
(C) cento e vinte dias.  
(D) cento e oitenta dias.  

 

12. No tocante ao Regimento Interno da Câmara Municipal, a 
recusa do Vereador eleito a tomar posse, importa em 
renúncia tácita ao mandato, devendo o Presidente da 
Câmara, após o decurso do prazo de _____ dias, declarar 
extinto o mandato e convocar o respectivo suplente.  

 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.  
 

(A) 05 
(B) 07 
(C) 10 
(D) 15 

13. Em consonância com a Lei Orgânica do Município de 
Sumaré, constituem objetivos fundamentais do Município 
contribuir para 

 

I. promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, religião, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 

II. promover a proteção do patrimônio histórico-cultural 
local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora 
federal e estadual.  

III. conceder licença para abertura e funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais e similares, 
conforme lei de zoneamento.  

IV. promover adequado ordenamento territorial, de modo 
a assegurar a qualidade de vida de sua população.  

 

 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV.   

 

14. No tocante à Lei Orgânica do Município de Sumaré, 
compete ao Município, concorrentemente com a União e o 
Estado, as seguintes atribuições, dentre outras, 

 

I. promover e incentivar o cooperativismo e o 
associativismo como fator de desenvolvimento social 
e econômico. 

II. promover e executar programas de construção de 
moradias populares e garantir em nível compatível à 
dignidade da pessoa humana, a melhoria das 
condições habitacionais de saneamento básico e 
acesso ao transporte. 

III. impedir a evasão, a destruição e a descaracterização 
de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural. 

 

 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III.  

 

15. Considerando o disposto na Lei Orgânica do Município de 
Sumaré, compete à Câmara Municipal, privativamente, as 
seguintes atribuições, dentre outras, 

 

I. conceder licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito para 
ausentar-se do Município por mais de dez dias úteis. 

II. elaborar e votar seu Regimento Interno. 
III. apreciar vetos do Prefeito. 

 

 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16. Se houver uma quebra de sigilo de uma determinada 
informação, por exemplo, a exposição da senha de um 
usuário ou administrador de sistema, permitindo que sejam 
expostas informações restritas as quais seriam acessíveis 
apenas por um determinado grupo de usuários, há uma 
perda de 

 

(A) confidencialidade. 
(B) autenticidade. 
(C) disponibilidade. 
(D) identificação proprietária. 
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17. Sobre o Sistema Operacional Windows 7, analise as 
proposições abaixo. 

 

I. No Painel de Controle, pode-se acessar o recurso 
Central de Rede e Compartilhamento, no qual podem 
ser executadas atividades como backup do Sistema 
Operacional, configurações para habilitar ou 
desabilitar o firewall do Windows e compartilhar 
arquivos de rede. 

II. O padrão de idiomas mais utilizado no Brasil, para 
teclados e configurações do Sistema Operacional, é 
o Português (Brasil – ABNT2). 

III. Um arquivo, ao ser deletado do computador, é 
enviado para a Lixeira, de onde pode ser recuperado 
acessando o conteúdo da mesma, clicando sobre o 
arquivo com o botão direito do mouse e escolhendo a 
opção Restaurar. 

IV. Para utilizar uma impressora com o Windows 7 e ela 
ficar disponível para impressões de documentos em 
diversos formatos, é possível apenas com a mesma 
conectada via cabo USB no computador. 

V. No Windows 7, subpastas são pastas criadas dentro 
de outras pastas. Este sistema é útil para se ter uma 
melhor organização, manipulação de arquivos e 
dados para tarefas separadas por temas variados. 

 
 É correto o que se afirma, apenas, em 
 

(A) I, III e IV. 

(B) II e V. 

(C)  II, III e V. 

(D) I e IV. 
 

18. A imagem abaixo apresenta uma planilha criada no 
Microsoft Office Excel 2007, em sua configuração padrão. 

 

 
 
 Na planilha, constam informações sobre o tempo de 

experiência de alguns funcionários em um departamento da 
Câmara Municipal de Sumaré. Para descobrir o nome do 
funcionário com maior tempo de experiência, a fórmula 
utilizada na célula C8 foi 

 

(A) =PROCV(MÁXIMO(B2:B6);B2:A6;2) 

(B) =MAIOR(B2:B6) 

(C) =NOME(MÁXIMO(A2:A6);A2:B6;2) 

(D) =PROCV(MÁXIMO(A2:A6);A2:B6;2) 

 

 
 

19. O navegador Internet Explorer, em sua versão 11, oferece 
um tipo de navegação chamada InPrivate. É correto afirmar 
que esse tipo de navegação 

 
(A) ajuda a identificar sites de phishing e malware 

relatados e auxilia o usuário a tomar decisões bem 
fundamentadas sobre downloads, segurança de 
navegação a sites e análise de páginas, 
determinando se elas podem ser consideradas 
suspeitas. 

(B)  evita que o Internet Explorer armazene dados da sua 
sessão de navegação, o que inclui cookies, arquivos 
de internet temporários, histórico etc. As barras de 
ferramentas e extensões são desabilitadas por 
padrão. 

(C) permite que os sites forneçam conteúdo como vídeos 
e jogos, além de que o usuário interaja com conteúdo 
como barras de ferramentas e cotações da bolsa ao 
navegar na internet. No entanto, o serviço não se 
atualiza automaticamente e pode ficar obsoleto à 
medida que novas versões são lançadas. 

(D) desabilita certificados e extensões do navegador, 
tornando-o privado, mais rápido no acesso a sites e 
downloads pela internet. 

 

20. Observe a imagem abaixo. 
 

 
 
 Paula precisa armazenar todos os dados contidos na pasta 

dentro de uma mídia removível, no caso, um pen drive. 
Considerando que não há necessidade de 
descompactação de alguns itens, assinale a alternativa que 
apresenta um pen drive com espaço mínimo necessário 
para armazenamento de todo o conteúdo. 

 
(A) 4 GB. 
(B) 60 MB. 
(C) 1 GB. 
(D) 8 MB. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Quanto à Lei n.º 4.320/1964 e suas demonstrações 

financeiras, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O Ativo Permanente compreenderá os créditos e 
valores realizáveis independentemente de 
autorização orçamentária e os valores numerários. 

(B) O Ativo Financeiro compreenderá os bens, créditos e 
valores, cuja mobilização ou alienação dependa de 
autorização legislativa. 

(C) O Passivo Financeiro compreenderá apenas as 
dívidas fundadas, desde que dependam de 
autorização orçamentária. 

(D) O Passivo Permanente compreenderá as dívidas 
fundadas e outras que dependam de autorização 
legislativa para amortização ou resgate. 
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22. Acerca das competências dos Municípios, expressas no 
artigo 30 da Constituição Federal, analise as proposições 
abaixo. 

 

I. Ao município compete legislar sobre assuntos de 
interesse local. 

II. Compete ao município suplementar a legislação 
federal e a estadual no que couber. 

III. O município é competente para criar, organizar e 
suprimir distritos, observada a legislação estadual. 

IV. Ao município compete organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I e III, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 

23. Segundo o artigo 70, da Constituição Federal, a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União e das entidades da administração 

 

(A) direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia 
de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle interno, e pelo sistema de controle 
externo de cada Poder. 

(B) 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 
também externo de cada Poder. 

(C) 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. 

 (D) apenas direta, 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. 

 

24. Ainda sobre o artigo 70, da Constituição Federal, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Prestará contas apenas as pessoas jurídicas, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária. 

(B) Prestará contas qualquer pessoa, física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em 
nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 

(C) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica 
pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária. 

(D) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em 
nome desta, assuma obrigações de natureza 
fiduciária. 

25. O artigo 74, da Constituição Federal, expressa que os 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a 
finalidade de 

 

I. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
anual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União. 

II. 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. 

III. exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres dos 
municípios com menos de 50.000 habitantes. 

IV. apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

 

É correto o que se afirma, apenas, em 
 

(A) I e II. 
(B) III e IV. 
(C) I e III. 
(D) II e IV. 

 

26. Caso os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, 
dela darão ciência ao _____________________, sob pena 
de responsabilidade solidária. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) Tribunal de Contas da União 
(B) Tribunal de Contas do Estado 
(C) Tribunal de Justiça da União 
(D) Supremo Tribunal Federal 

 

27. Sobre os balanços públicos, segundo a Lei n.º 4.320/1964, 
relacione as colunas da tabela abaixo. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(A) 1A / 2B / 3C 
(B) 1C / 2B / 3A 
(C) 1B / 2C / 3A 
(D) 1C / 2A / 3B 

Coluna I Coluna II 

1. 
Balanço 
Orçamentário. 

A. 

Demonstrará o Ativo 
Financeiro, o Ativo 
Permanente, o Passivo 
Financeiro, o Passivo 
Permanente, o Saldo 
Patrimonial e as Contas de 
Compensação. 

2. 
Balanço 
Financeiro. 

B. 

Demonstrará as receitas e 
despesas previstas em 
confronto com as 
realizadas. 

3. 
Balanço 
Patrimonial. 

C. 

Demonstrará a receita e a 
despesa orçamentárias, 
bem como os recebimentos 
e os pagamentos de 
natureza extra-
orçamentária, conjugados 
com os saldos em espécie 
provenientes do exercício 
anterior, e os que se 
transferem para o exercício 
seguinte. 



 

Instituto Mais – Câmara Municipal de Sumaré – 303 – Controle Interno.   6 
 
 

28. De acordo com a Instrução n.º 02/2016, do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, analise as proposições 
abaixo. 
 

I. As autarquias estaduais remeterão até o dia 31 (trinta 
e um) de março os documentos exigidos no artigo 20, 
relativos ao exercício anterior, via web, diretamente 
no processo eletrônico, previamente autuado para 
exame das contas. 

II. As fundações estaduais remeterão até o dia 31 (trinta 
e um) de março, no caso de se submeterem à Lei 
Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – ou 
até o dia 31 (trinta e um) de maio – nos demais casos, 
os documentos exigidos no artigo 21, relativos ao 
exercício anterior, via web, diretamente no processo 
eletrônico, previamente autuado para exame das 
contas. 

III. A entidade de previdência estadual remeterá, até 31 
(trinta e um) de março, os documentos exigidos no 
artigo 22, relativos ao exercício anterior, via web, 
diretamente no processo eletrônico, previamente 
autuado para exame das contas. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

29. Segundo a Lei n.º 4.320/1964, as receitas serão 
classificadas nas seguintes categorias econômicas:  
 

(A) Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
(B) Receitas Correntes e Receitas Derivadas. 
(C) Receitas Diretas e Receitas Indiretas. 
(D) Receitas Diretas e Receitas de Capital. 

 

30. De acordo com a Lei n.º 4.320/1964, o exercício financeiro 
coincidirá com o 
 
(A) ano civil. 
(B) mandato do chefe do Poder Executivo. 
(C) ano seguinte ao início do mandato do chefe do Poder 

Executivo. 
(D) mandato do presidente do Tribunal de Justiça.  

 

31. As características qualitativas fundamentais, segundo o 
Pronunciamento Técnico CPC 00 R1 (QC5), são 
 
(A) relevância e representação fidedigna. 
(B) integridade e segurança. 
(C) materialidade e confiabilidade. 
(D) disponibilidade e autenticidade. 

 

32. Acerca da classificação da receita orçamentária, segundo 
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 
MCASP 7, com vigência em 2017, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) É de utilização facultativa para todos os entes da 

Federação, sendo facultado seu desdobramento para 
atendimento das respectivas peculiaridades. 

(B) É de utilização facultativa para todos os entes da 
Federação, exceto DF, sendo facultado seu 
desdobramento para atendimento das respectivas 
peculiaridades. 

(C) É de utilização obrigatória para todos os entes da 
Federação, sendo obrigatório seu desdobramento 
para atendimento das respectivas peculiaridades. 

(D) É de utilização obrigatória para todos os entes da 
Federação, sendo facultado seu desdobramento para 
atendimento das respectivas peculiaridades. 

33. Acerca do o Pronunciamento Técnico CPC 00 R1, assinale 
(V) para Verdadeiro ou (F) para Falso. 

 

(   ) Comparabilidade é a característica qualitativa que 
permite que os usuários identifiquem e compreendam 
similaridades dos itens e diferenças entre eles. 
Diferentemente de outras características qualitativas, 
a comparabilidade não está relacionada com um 
único item. A comparação requer no mínimo dois 
itens. 

(   )  A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que 
a informação representa fidedignamente o fenômeno 
econômico que se propõe representar. A 
verificabilidade significa que diferentes observadores, 
cônscios e independentes, podem chegar a um 
consenso, embora não cheguem necessariamente a 
um completo acordo, quanto ao retrato de uma 
realidade econômica em particular ser uma 
representação fidedigna. Informação quantificável 
não necessita ser um único ponto estimado para ser 
verificável. Uma faixa de possíveis montantes com 
suas probabilidades respectivas pode também ser 
verificável. 

(   ) Tempestividade significa ter informação disponível 
para tomadores de decisão a tempo de poder 
influenciá-los em suas decisões. Em geral, a 
informação mais antiga é a que tem maior utilidade. 
Contudo, certa informação pode ter o seu atributo 
tempestividade prolongado, após o encerramento do 
período contábil, em decorrência de alguns usuários 
que, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar 
tendências. 

(   ) Certos fenômenos são inerentemente complexos e 
não podem ser facilmente  compreendidos. A 
exclusão de informações sobre esses fenômenos dos 
relatórios contábil-financeiros pode tornar a 
informação constante em referidos relatórios mais 
facilmente compreendida. Contudo, referidos 
relatórios seriam considerados incompletos e 
potencialmente distorcidos (misleading). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(A) V / V / F / V 
(B) F / F / V / V 
(C) V / F / V / F 
(D) F / V / F / V 

 

34. De acordo com a Instrução n.º 02/2016, do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, artigo 6º, o Poder 

 
(A) Executivo deverá encaminhar o Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária e os demonstrativos que 
o acompanham, até o dia 15 (quinze) do segundo mês 
subsequente ao encerramento de cada bimestre.  

(B) Legislativo deverá encaminhar o Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e os demonstrativos que 
o acompanham, até o dia 15 (quinze) do segundo mês 
subsequente ao encerramento de cada bimestre.   

(C) Judiciário deverá encaminhar o Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e os demonstrativos que 
o acompanham, até o dia 15 (quinze) do segundo mês 
subsequente ao encerramento de cada bimestre. 

(D) Municipal deverá encaminhar o Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e os demonstrativos que 
o acompanham, até o dia 15 (quinze) do segundo mês 
subsequente ao encerramento de cada bimestre.  
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35. Em relação ao Pronunciamento Contábil CPC 16, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Os estoques, objeto do respectivo Pronunciamento, 
devem ser mensurados pelo valor de venda ou pelo 
valor realizável líquido, dos dois, o maior. 

(B) Os estoques, objeto do respectivo Pronunciamento, 
devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo 
valor realizável líquido, dos dois, o maior. 

(C) Os estoques, objeto do respectivo Pronunciamento, 
devem ser mensurados pelo valor de venda ou pelo 
valor realizável líquido, dos dois, o menor. 

(D) Os estoques, objeto do respectivo Pronunciamento, 
devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo 
valor realizável líquido, dos dois, o menor. 

 

36. Acerca do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público – MCASP 7, com vigência em 2017, analise as 
proposições abaixo em relação aos diferentes aspectos da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) – 
orçamentário, patrimonial e fiscal, de modo a interpretar 
corretamente as informações contábeis. 

 

I. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO: compreende o registro 
e a evidenciação do orçamento público, tanto quanto 
à sua aprovação quanto à sua execução. Os registros 
de natureza orçamentária são base para a elaboração 
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(RREO) e dos Balanços Orçamentário e Financeiro, 
que representam os principais instrumentos para 
refletir esse aspecto. 

II. ASPECTO PATRIMONIAL: compreende o registro e 
a evidenciação da composição patrimonial do ente 
público. Nesse aspecto, devem ser atendidos os 
princípios e as normas contábeis voltadas para o 
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. O 
Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração das 
Variações Patrimoniais (DVP) representam os 
principais instrumentos para refletir esse aspecto. O 
processo de convergência às normas internacionais 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) 
visa a contribuir, primordialmente, para o 
desenvolvimento deste aspecto. 

III. ASPECTO FISCAL: compreende a apuração e 
evidenciação, por meio da contabilidade, dos 
indicadores estabelecidos pela LRF, dentre os quais 
se destacam os da despesa com pessoal, das 
operações de crédito e da dívida consolidada, além 
da apuração da disponibilidade de caixa, do resultado 
primário e do resultado nominal, a fim de verificar-se 
o equilíbrio das contas públicas. O Relatório de 
Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária (RREO) representam os 
principais instrumentos para evidenciar esse aspecto. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

37. Ainda acerca da classificação da receita orçamentária, 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 
MCASP 7, com vigência em 2017, assinale a alternativa 
que NÃO apresenta um critério de classificação. 

 

(A) Natureza. 
(B) Fonte/Destinação de Recursos. 
(C) Indicador de Resultado Primário. 
(D) Origem/Vinculação. 

38. Segundo o Pronunciamento Contábil 16, são exemplos de 
itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecidos 
como despesa do período em que são incorridos: 

 

I. valor anormal de desperdício de materiais, mão de 
obra, exceto outros insumos de produção. 

II. gastos com armazenamento, independentemente de 
serem necessários ao processo produtivo entre uma 
e outra fase de produção. 

III. despesas administrativas que não contribuem para 
trazer o estoque ao seu local e condição atuais.  

IV. despesas de comercialização, incluindo a venda e a 
entrega dos bens e serviços aos clientes. 

 

É correto o que se afirma, apenas, em 
 

(A) III. 
(B) II e IV. 
(C) I e III. 
(D) III e IV. 

 

39. Acerca do Pronunciamento Contábil CPC 27, assinale (V) 
para Verdadeiro ou (F) para Falso. 

 

(   ) Cada componente de um item do ativo imobilizado 
com custo significativo, em relação ao custo total do 
item, deve ser depreciado separadamente.  

(   ) A entidade pode escolher depreciar separadamente 
os componentes de um item que não tenham custo 
significativo em relação ao custo total do item. 

(   ) A despesa de depreciação de cada período deve ser 
reconhecida no resultado a menos que seja incluída 
no valor contábil de outro ativo. 

(   ) O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado 
de forma sistemática ao longo da sua vida útil 
estimada. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(A) V / V / V / V 
(B) F / F / V / V 
(C) V / F / V / F 
(D) F / V / F / V 

 

40. As demonstrações contábeis devem divulgar, segundo o 
Pronunciamento Contábil CPC 27, para cada classe de 
ativo imobilizado: 

 

I. os critérios de mensuração utilizados para determinar 
o valor contábil bruto. 

II. os métodos de depreciação utilizados. 
III. as vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas. 
IV. o valor contábil bruto e a depreciação acumulada 

(mais as perdas por redução ao valor recuperável 
acumuladas) no início e no final do período. 

V. a conciliação do valor contábil no início e no final do 
período demonstrando, dentre outros elementos, as 
aquisições por meio de combinações de negócios. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) IV e V, apenas. 
(D) I, II, III, IV e V. 

 
 

 

 


