
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auxiliar de Contabilidade 
 

PORTUGUÊS 
 
01) Assinale a alternativa em que a palavra se 
desempenha a função de índice de indeterminação de 
sujeito: 
a) Alugam-se imóveis. 
b) Necessita-se de professores eventuais. 
c) Lia olhou-se no espelho. 
d) Se chover, tire as roupas do varal. 
e) Não sei se digo a verdade. 
 
02) Assinale a alternativa em que a palavra que assume 
o valor morfológico de advérbio: 
a) Que perto fica a sua escola! 
b) Tem que haver um lugar para ele. 
c) Eu é que sei como dói a perda de alguém. 
d) Apresse-se que quero partir. 
e) Que dias mais tristes, que dias sem vida estes! 
 
03) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da 
crase: 
a) Adoro arroz à grega. 
b) Deu o presente à professora. 
c) Ele nunca foi à Itália. 
d) Estava sempre feliz à cantar. 
e) Fui à casa de Helena. 
 
04) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta 
onze letras e nove fonemas: 
a) Tecnocracia. 
b) Civilização. 
c) Burburinhar. 
d) Duplicidade. 
e) Carrocinhas. 
 
05) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estejam corretamente grafadas: 
a) Cisão, impingie, xachim, lêndea. 
b) Cisão, impingem, xaxim, lêndea. 
c) Cizão, impimgem, chaxim, lêndea. 
d) Cizão, impingem, chaxim, lêndia. 
e) Cisão, impingie, xaxim, lêndia. 
 
06) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância verbal: 
a) A mãe, a filha e a neta acreditam em duendes. 
b) Vossas Senhorias se equivocaram. 
c) Os Estados Unidos desprezam os outros países. 
d) Era agosto e a rainha comemorava seu aniversário. 
e) São meio dia e meia. 
 
07) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância nominal: 
a) Estou quites com o serviço militar. 
b) Eles estavam sempre alerta. 
c) Há menos mulheres aqui hoje. 
d) As crianças sempre falavam manso. 
e) As próprias mães foram à delegacia. 
 
08) Indique a alternativa em que o termo grifado 
expresse circunstância de dúvida: 
a) Amanhã irei me matricular no curso. 
b) Estou longe de casa. 
c) Ele está cada vez mais inteligente. 
d) Provavelmente chegará para o almoço. 
e) Realmente ele é um bom professor. 
 
09) ”Este vinho é ____________do Uruguai.” 
    “Espero que elas __________comigo.” 
    “O diretor ____________ a solicitação de dispensa 
médica do funcionário.” 

    “Ela fez uma ___________minuciosa do bandido ao 
delegado.” 
 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
acima é: 
a) Procedente, viajem, deferiu, descrição. 
b) Procedente, viagem, diferiu, discrição. 
c) Precedente, viagem, deferiu, discrição. 
d) Precedente, viajem, diferiu, discrição. 
e) Procedente, viajem, deferiu, discrição. 
 
10) Assinale a alternativa que apresenta o vício de 
linguagem conhecido por barbarismo: 
a) Sua saia sujou. 
b) Ele vai vim aqui. 
c) A cadela da sua irmã foi passear no parque? 
d) Pagou quinze por cada. 
e) Subiu lá em cima no décimo andar. 
 
 

MATEMÁTICA 

11) A alternativa que contém o décimo termo da PG (2, -
4, 8,...), é:  
a) -512. 
b) 512. 
c) 1024. 
d) -1024. 
e) -2048. 
 

12) Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos e 

identifique as sentenças verdadeiras. 

I. {-1, 0,1} pertencem ao conjunto dos Números Naturais.  

II. A raiz quadrada de 4 é um Número Irracional.  

III. {-4} pertence ao conjunto dos Números Racionais. 

a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) Apenas I e II são verdadeiras. 
e) Apenas II e III são verdadeiras. 
 
13) Em uma proporção, sabe-se que a está para 5, assim 
como b está para 3 e que a + b = 64. Nessas condições, 
o valor que representa o dobro de a é: 
a) 24. 

b) 48. 

c) 40. 

d) 64. 

e) 80. 

 

14) Sabendo que o tanque de combustível de uma 

caminhonete tem capacidade para 75 litros de 

combustível, é correto afirmar que isso equivale, em 

centímetros cúbicos, a: 

a) 75.000 cm3. 

b) 7.500 cm3. 

c) 750 cm3. 

d) 75 cm3. 

e) 7,5 cm3. 

 

15) Sobre as sentenças matemáticas abaixo: 

I - Todo ângulo reto tem medida igual a 180°. 

II – Ângulo reto é aquele que mede 90°. 

III – Ângulo raso é aquele que mede menos de 90°. 

Estão corretas apenas as afirmações: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) II e III. 

e) I, II e III. 

 



 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16) A Prefeitura de Taiaçu adquiriu uma ambulância em 
30/11/2015 por R$ 70.000,00, e entrou em 
funcionamento em 01/01/2016. Espera-se, ao final da 
vida útil, um valor residual de R$ 10.000,00. A vida útil é 
estimada em 6 anos. Qual o valor líquido do bem, que 
será evidenciado no balanço patrimonial em 31/12/2017, 
considerando o método de depreciação linear? 
a) R$ 46.666,67. 
b) R$ 49.166,67. 
c) R$ 40.000,00. 
d) R$ 50.000,00. 
e) R$ 45.694,44. 
 
17) Um auxiliar de contabilidade da Prefeitura de Taiaçu 
realizou um empenho dia 01/11/2017. A nota fiscal foi 
emitida em 01/12/2017 e foi liquidada dia 15/12/2017, 
contudo, seu pagamento foi realizado dia 05/01/2018. 
Sendo assim, esta despesa passou para o exercício de 
2018 como: 
a) Restos a pagar não processado. 
b) Restos a pagar não processado liquidado. 
c) Despesa de exercício anterior. 
d) Despesa do exercício de 2018. 
e) Restos a pagar processado. 
 
18) A Lei 4320/1964 institui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal. De acordo com seu art. 35, pertencem 
ao exercício financeiro: 
a) As despesas (orçamentárias) nele arrecadadas e as 
receitas (orçamentárias) nele legalmente empenhadas. 
b) As receitas (orçamentárias) nele liquidadas. 
c) As despesas (orçamentárias) nele legalmente 
empenhadas e as receitas (orçamentárias) nele 
arrecadadas. 
d) As despesas (orçamentárias) nele legalmente 
liquidadas. 
e) As receitas (orçamentárias) nele lançadas. 
 
19) A Prefeitura mantém uma aplicação financeira 
automática em sua conta movimento. Os rendimentos 
dessa aplicação são lançados no final do mês, na 
seguinte origem da receita:  
a) Patrimonial. 
b) Tributária. 
c) Transferências Correntes. 
d) Serviço. 
e) Outras receitas correntes. 
 
20) Dentre as demonstrações contábeis elaboradas e 
divulgadas pelas entidades do setor público está o 
Balanço Financeiro. Assinale o conceito correto sobre 
essa demonstração: 
a) Ele evidencia qualitativa e quantitativamente a 
situação patrimonial da entidade pública. 
b) Ele evidencia as receitas e despesas orçamentárias e 
os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior 
e os que se transferem para o início do exercício 
seguinte. 
c) Ele evidencia as receitas e as despesas 
orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de 
análise, confrontando o orçamento inicial e suas 
alterações com a execução. 
d) Ele evidencia as variações verificadas no patrimônio e 
indica o resultado patrimonial do exercício. 
e) Ele permite aos usuários projetar cenários de fluxos de 
caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais 

mudanças em torno da capacidade de manutenção do 
financiamento dos serviços públicos. 
 
21) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000), a apuração da receita corrente líquida dar-se-
á: 
a) Somando-se as receitas líquidas das devoluções, no 
mês corrente, bem como as previstas nos próximos onze 
meses, excluídas as não orçamentárias. 
b) Pelo somatório das receitas tributárias arrecadadas no 
mês em referência, somando-se as dos meses anteriores 
desde o início do ano, bem como as orçadas até o final 
do exercício. 
c) Somando-se as receitas arrecadadas no mês em 
referência e nos onze anteriores, excluídas as 
duplicidades. 
d) Pelo somatório das receitas tributárias, de 
contribuições e patrimoniais, bem como as transferências 
de capital, do ano corrente. 
e) Pelo somatório das receitas correntes mais os 
recebimentos extraorçamentários, excluídas as 
duplicidades. 
 
22) De acordo com o art. 19 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC 101/2000), em cada período de apuração a 
despesa total com pessoal nos municípios corresponde a 
qual percentual da receita corrente liquida? 
a) 54%. 
b) 60%. 
c) 49%. 
d) 50%. 
e) 40,9%. 
 
23) Assinale a opção correta a respeito dos princípios 
orçamentários. 
a) Dado o princípio da exclusividade, cada ente da 
Federação deverá elaborar seu orçamento com o 
período de um exercício financeiro. 
b) O PPA segue o princípio da periodicidade e seu 
orçamento é definido bienalmente. 
c) De acordo com o princípio do orçamento bruto, as 
receitas devem constar no orçamento pelos seus totais, 
deduzindo-se destes somente os impostos. 
d) Dado o princípio da totalidade, o orçamento de cada 
estado deverá conter todas as receitas e despesas de 
seus órgãos mantidos pelo poder público. 
e) O princípio da unidade visa evitar orçamentos 
paralelos ou extraordinários dentro do mesmo ente da 
federação. 
 
24) Relacione o estágio da execução da despesa com o 
seu respectivo conceito e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 
1 – Empenho. 
2 – Liquidação. 
3 – Pagamento. 
(  ) É o despacho exarado por autoridade competente, 
determinando que a despesa seja paga. 
(   ) É o ato emanado de autoridade competente que cria 
para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não 
de implemento de condição. 
(  ) Consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 
a) 3, 1, 2 
b) 1, 2, 3 
c) 3, 2, 1 
d) 1, 3, 2 
e) 2, 1, 3 
 
25) De Acordo com o art. 158 da Constituição Federal de 
1988, pertencem aos Municípios: 
a) 30% da arrecadação do Estado sobre o ICMS. 



b) 50% da arrecadação do Estado sobre o IPVA. 
c) 25% da arrecadação da União sobre o ITR. 
d) 15% da arrecadação do Estado sobre o ITCMD. 
e) 20% da arrecadação da União sobre o IR. 
 
26) O principio orçamentário da exclusividade previsto na 
Constituição Federal de 1988, um instrumento 
importantíssimo para evitar desvios de finalidade na 
administração pública, pode ser conceituado da seguinte 
forma: 
a) A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo 
estranho à fixação da receita e a previsão da despesa. 
b) A Lei Orçamentária Anual não consignará dotações 
globais destinadas a atender indiferentemente as 
despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, 
transferências ou quaisquer outras. 
c) A Lei Orçamentária Anual compreenderá todas as 
receitas, inclusive as de operações de crédito 
autorizadas em lei. 
d) A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo 
estranho à fixação da despesa e à previsão da receita, 
considerando as exceções legais. 
e) A Lei Orçamentária Anual deverá ser elaborada em 
um período determinado, geralmente um ano. 
 
27) A Prefeitura de Taiaçu faz a locação de um prédio 
para fins de atendimento à população, mas, por 
conveniência da administração, decidiu comprá-lo para 
ampliar as instalações. Após todo o processo formal para 
a aquisição do imóvel, em qual Grupo de Natureza da 
Despesa essa aquisição se enquadra? 
a) Investimentos. 
b) Outras Despesas Correntes.  
c) Inversões Financeiras. 
d) Amortização da Dívida. 
e) Juros e Encargos da Dívida. 
 
28) A Prefeitura de Taiaçu vai fazer uma licitação para 
construir uma escola municipal. A obra foi estimada em 
R$ 3.000.000,00, considerando a Lei de Licitações 
(8.666/1993). Qual modalidade de licitação deve ser 
adotada pelo poder executivo? 
a) Concorrência Pública. 
b) Inexigibilidade. 
c) Dispensa de licitação. 
d) Convite. 
e) Tomada de Preço. 
 
29) Considere os dados extraídos do Balanço 
Orçamentário de determinado município paulista no 
exercício de 2016. Marque a alternativa que apresenta o 
resultado orçamentário apresentado nesta demonstração 
contábil. 
 

Prevista Inicial R$ 1.000.000,00 

Previsão Atualizada R$ 1.100.000,00 

Receita Realizada R$ 900.000,00 

Dotação Inicial R$ 1.000.000,00 

Dotação Atualizada R$ 1.100.000,00 

Despesas empenhadas R$ 950.000,00 

Despesas liquidadas R$ 850.000,00 

Despesas Pagas R$ 750.000,00 

 
a) Superávit Orçamentário de R$ 50.000,00. 
b) Déficit Orçamentário de R$ 50.000,00. 
c) Superávit Orçamentário de R$ 150.000,00. 
d) Déficit Orçamentário de R$ 100.000,00. 
e) Excesso de arrecadação de R$ 200.000,00. 
 

30) “A auditoria que objetiva examinar a economicidade, 
eficiência, eficácia e efetividade de organizações, 
programas e atividades governamentais, com a 
finalidade de avaliar o seu desempenho e de promover o 
aperfeiçoamento da gestão pública” refere-se a qual tipo 
de auditoria? 
a) Auditoria Contábil. 
b) Auditoria de conformidade. 
c) Auditoria Operacional. 
d) Auditoria de regularidade. 
e) Auditoria de Programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


