
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENTE FINANCEIRO 

MATEMÁTICA 

01) Sobre o sistema de medidas, não é correto afirmar 
que: 
a) 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros 
quadrados. 
b) 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. 
c) 1 metro cúbico corresponde a 100 litros. 
d) 100 centímetros correspondem a 0,001 quilômetros. 
e) 1 quilômetro corresponde a 10 hectômetros. 
 
02) O valor em decímetros de 0,478 decâmetros 
corresponde a: 
a) 4,78 decímetros. 
b) 0,0478 decímetros 
c) 4780 decímetros. 
d) 47,8 decímetros. 
e) 478 decímetros. 
 
03) Uma maquete foi construída em escala 1:80. 
Considerando que o maior prédio da maquete tem 15 
metros de altura, na maquete ele terá: 
a) 15 cm. 
b) 15,75 cm. 
c) 18 cm. 
d) 18,75 cm. 
e) 20,25 cm. 
 
04) Em um concurso foram inscritas 2000 pessoas e 
foram aprovadas 850. A razão entre o número de 
aprovados e o número de reprovados foi de: 
a) 23/40. 
b) 17/40. 
c) 17/23. 
d) 23/17. 
e) 40/17. 
 
05) A senha de um cofre é uma sequência de números 
obtidos através da formula S =  n2 + 2n, sendo n 
representado pela posição dos números na sequência da 
senha. 
A sequência de números que abre esse cofre é: 
a) 2, 8, 12, 16. 
b) 4, 8, 12, 24. 
c) 2, 8, 15, 16. 
d) 3, 8, 12, 24. 
e) 3, 8, 15, 24. 
 
06) Sendo 16 o primeiro termo de uma PA de razão 2, o 
termo de número 100 será: 
a) 216. 
b) 214. 
c) 210. 
d) 206. 
e) 198. 
 
07) A medida em radianos do ângulo de 150° é: 

𝑎)
5𝜋

6
. 

b) 
3𝜋

6
. 

c) 
6𝜋

5
. 

d) 
3𝜋

5
. 

e) 
3𝜋

4
.  

 
08) A raiz ou zero da função de primeiro grau dada por 

f(x) = 
𝑥

2
 - 4 é: 

a) 4. 
b) -4. 
c) 0 
d) 2. 

e) 8. 
 
09) A soma de dois números é 420. Sabendo que um 
dos números está para 2 e o outro está para 3, esses 
números são: 
a) 140 e 300. 
b) 168 e 252. 
c) 170 e 250. 
d) 180 e 240. 
e) 200 e 220. 
 
10) O  valor da expressão algébrica  x4 – x3 – x2 , quando 
x = -2, é: 
a) -28. 
b) -20. 
c) 20. 
d) 12. 
e) 04. 
 
 

PORTUGUÊS 
 
11) Dadas as palavras: 
I- Chuvisco. 
II- Igual. 
III- Guisado. 
A alternativa que não apresenta dígrafo é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
12) Dadas as palavras: 
I- Quiabo. 
II- Querência. 
III- Quaresma. 
A alternativa que não apresenta dígrafo é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
13) Dadas as palavras: 
I- Mágoa, régua.  
II- Vigário, leite. 
III- Glória, vaidade. 
A alternativa que apresenta ditongo crescente é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
14) Dadas as palavras: 
I- Caixote. 
II- Sério. 
III- Pátria. 
A alternativa que apresenta ditongo decrescente é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
15) Analise as orações: 
I- Em Maceió, faz calor sempre. 
II- Abriu os olhos, levantou, da cama, e saiu rapidamente. 
III- Carina, pedia silêncio. 
Quanto ao uso da vírgula, a alternativa correta é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 



c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
16) Analise as orações: 
I- Não me sentia bem, e fui até sua casa. 
II- Maria, filha de Mercedes, estava aborrecida. 
III- Marina, venha cá! 
Quanto ao uso da vírgula, a alternativa incorreta é: 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas a III. 
d) Todas estão corretas. 
e) N.D.A. 
 
17) Analise as orações: 
I- Sempre estarei à sua disposição. 
II- Fomos à fazenda ontem. 
III- Vou à Portugal no final do ano. 
Quanto ao uso da crase, a alternativa correta é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
18) Analise as orações: 
I- À proporção que comermos, engordaremos. 
II- Ainda que chova, vou para sua casa. 
III- Desde que fique, também ficarei. 
A sequência correta das orações subordinadas 
adverbiais é: 
a) condicional, conformativa, consecutiva. 
b) proporcional, concessiva, condicional. 
c) proporcional, causal, consecutiva. 
d) conformativa, comparativa, temporal. 
e) conformativa, final, concessiva. 
 
19) Dadas as orações: 
I- Gosta tanto de azeitonas, que come até o caroço. 
II- Desapareceu da minha frente como fumaça! 
III- Estava com dores no estômago, uma vez que não se 
alimentava direito. 
A sequência correta das orações subordinadas 
adverbiais é: 
a) consecutiva, comparativa, causal. 
b) comparativa, concessiva, temporal. 
c) final, consecutiva, condicional. 
d) condicional, comparativa, causal. 
e) causal, conformativa, consecutiva. 
 
20) Em: “Raquel e Michele são irmãs angelicais”, temos: 
a) 33 letras e 33 fonemas. 
b) 32 letras e 32 fonemas. 
c) 32 letras e 31 fonemas. 
d) 32 letras e 30 fonemas. 
e) 32 letras e 29 fonemas. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) A liquidação de uma obrigação reconhecida do 
Balanço Patrimonial com a utilização de um recurso 
capaz de gerar benefícios econômicos futuros, também 
reconhecido no Balanço Patrimonial, gera: 
a) Aumento do Ativo e do Passivo. 
b) Aumento do Ativo e diminuição do Passivo. 
c) Diminuição do Ativo e aumento do Passivo. 
d) Diminuição do Ativo e do Passivo. 
e) N.D.A. 
 

22) De acordo com a NBC TG 26 (R2) – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, na demonstração do 
resultado do período não devem constar: 
a) As receitas, os custos dos produtos, os custos das 
mercadorias ou os custos dos serviços e o lucro bruto, as 
despesas com vendas, as gerais, as administrativas e as 
outras despesas e receitas operacionais. 
b) As reservas de capital, os ajustes de avaliação 
patrimonial, as reservas de lucros e as ações ou quotas 
em tesouraria. 
c) Os resultados antes das receitas e despesas 
financeiras, as despesas e receitas financeiras, o 
resultado antes dos tributos sobre o lucro e as despesas 
com tributos sobre o lucro. 
d) Os resultados decorrentes da avaliação de 
investimentos por meio do método de equivalência 
patrimonial. 
e) N.D.A. 
 
23) Levando-se em consideração a Lei de Convergência 
para a Implantação da Nova Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, no tocante à implantação do Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), terá que 
permitir a visão: 
a) Patrimonial e orçamentária. 
b) Patrimonial, orçamentária e apenas de resultado. 
c) Patrimonial, orçamentária e apenas do fluxo financeiro. 
d) Patrimonial, orçamentária e de controle. 
e) Ativo, Passivo, Despesas e Receitas. 
 
24) Despesa Orçamentária não efetiva é aquela que: 
a) No momento de sua realização, não reduz a situação 
líquida patrimonial. 
b) No momento de sua realização, reduz a situação 
líquida patrimonial. 
c) No momento de sua realização, aumenta a situação 
líquida patrimonial. 
d) No momento de sua realização, não aumenta a 
situação líquida patrimonial. 
e) N.D.A. 
 
25) Passivo permanente compreende: 
a) Bens, créditos e valores, cuja mobilização ou 
alienação dependa de autorização legislativa. 
b) As dívidas fundadas e outras, cujo pagamento 
independa de autorização orçamentária. 
c) Os créditos e valores realizáveis, independentemente 
de autorização orçamentária e os valores numerários. 
d) As dívidas fundadas e outras, que dependam de 
autorização legislativa para amortização e resgate. 
e) N.D.A. 
 
26) Os estágios da despesa, de acordo com a Lei nº 
4320/64, obedecem à seguinte sequência: 
a) Empenho, Liquidação e Pagamento. 
b) Empenho, Pagamento e Liquidação. 
c) Empenho e Pagamento. 
d) Empenho e Liquidação. 
e) N.D.A. 
 
27) São fundamentos legais do Controle Interno: 
a) O Controle Interno acha-se previsto na Constituição 
Federal e Estadual, na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
na Lei nº 6.404, de 1976, no Decreto-lei nº 200, de 1967, 
na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em Instruções desta Corte, bem como em normas 
do Conselho Federal de Contabilidade, aplicadas ao 
setor privado. 
b) O Controle Interno acha-se excluído da Constituição 
Federal e Estadual e previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, na Lei nº 4.320, de 1964, no 
Decreto-lei nº 200, de 1967, na Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, em Instruções desta 



Corte, bem como em normas do Conselho Federal de 
Contabilidade, aplicadas ao setor público. 
c) O Controle Interno acha-se previsto na Constituição 
Federal, não contemplado na Constituição Estadual e na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, estando claro na Lei nº 
4.320, de 1964, no Decreto-lei nº 200, de 1967, na Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
em Instruções desta Corte, bem como em normas do 
Conselho Federal de Contabilidade, aplicadas ao setor 
público. 
d) O Controle Interno acha-se previsto na Constituição 
Federal e Estadual, na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
na Lei nº 4.320, de 1964, no Decreto-lei nº 200, de 1967, 
na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em Instruções desta Corte, bem como em normas 
do Conselho Federal de Contabilidade, aplicadas ao 
setor público. 
e) N.D.A. 
 
28) Os três instrumentos do ciclo orçamentário (PPA, 
LDO e LOA) significam, respectivamente: 
a) Programação Planejada Anual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 
b) Plano Plurianual, Projeto de Pesquisa Anual e Lei 
Orçamentária Atual. 
c) Projeto de Pesquisa Anual, Lei de Distribuição do 
Orçamento e Lei Orçamentária Atual. 
d) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária Anual. 
e) N.D.A. 
 
29) A Lei de Responsabilidade Fiscal veio detalhar outras 
incumbências para o órgão do Controle Interno: 
a) Art. 54 - Ao final de cada bimestre será emitido pelos 
titulares dos Poderes e órgãos Relatório de Gestão 
Fiscal. 
b) Art. 54 - Ao final de cada quadrimestre será emitido 
pelos titulares dos Poderes e órgãos Relatório de Gestão 
Fiscal. 
c) Art. 54 - Ao final de cada mês será emitido pelos 
titulares dos Poderes e órgãos Relatório de Gestão 
Fiscal. 
d) Art. 54 - Ao final de cada trimestre será emitido pelos 
titulares dos Poderes e órgãos Relatório de Gestão 
Fiscal. 
e) Art. 54 - Ao final de cada quinzena será emitido pelos 
titulares dos Poderes e órgãos Relatório de Gestão 
Fiscal. 
 
30) Considerando-se as técnicas que podem ser usadas 
na Auditoria Interna, uma abordagem que pode ser 
utilizada pelo controlador interno é o “Exame e 
comparação de livros e registros: cotejamento entre 
números sintéticos e analíticos”. Essa abordagem não 
prevê: 
a) Comparação entre as cifras analíticas do Setor da 
Dívida Ativa com os valores anotados nos Balanços 
Patrimonial e Econômico. 
b) Comparação do saldo da conta contábil com o valor 
inscrito nos balanços. 
c) Identificação do valor correto de determinada conta, 
constatando uma inexatidão frente aos valores 
informados ao Sistema Audesp.  
d) Quando comparadas as especificações constantes da 
nota de empenho, opcionalmente não terão que coincidir 
com as informações possibilitadas pelo comprovante 
fiscal. 
e) Comparação do saldo da conta caixa com o valor 
inscrito no Ativo. 
 
31) É ideal que o sistema de controle interno seja 
instituído: 
a) Por Decreto Municipal. 

b) Por Resolução do Prefeito. 
c) Por Lei Municipal. 
d) Por Ofício do Gabinete. 
e) Por Comunicação Interna. 
 
32) Com relação ao PPA, para que seja aprovado é 
necessário: 
a) Reunião do Prefeito com os Secretários. 
b) Reunião do Prefeito com os Representantes de Bairro. 
c) Reunião do Prefeito com os Vereadores. 
d) Audiência Pública. 
e) N.D.A. 
 
33) Se não constar da LDO o Anexo de Metas Fiscais, o 
prefeito ficará sujeito a uma multa equivalente a: 
a) 10% de seus vencimentos anuais – art. 5º, II da Lei de 
Crimes Fiscais. 
b) 30% de seus vencimentos anuais – art. 5º, II da Lei de 
Crimes Fiscais. 
c) 20% de seus vencimentos anuais – art. 5º, II da Lei de 
Crimes Fiscais. 
d) 15% de seus vencimentos anuais – art. 5º, II da Lei de 
Crimes Fiscais. 
e) 50% de seus vencimentos anuais – art. 5º, II da Lei de 
Crimes Fiscais. 
 
34) Referente à ordem cronológica de pagamentos, 
quando ocorrer quebra, deve-se comunicar: 
a) À Prefeitura Municipal, por intermédio de ofício. 
b) À Secretaria da Fazenda do Estado, por intermédio de 
ofício. 
c) À Câmara Municipal do município por intermédio de 
ofício. 
d) À Delegacia da Receita Federal, por intermédio de 
ofício. 
e) Ao Tribunal de Contas do Estado, por intermédio de 
ofício. 
 
35) A afirmação “é estruturado de forma a evidenciar 
integração entre o planejamento e a execução 
orçamentária”, é característica de: 
a) Balanço Patrimonial. 
b) Balanço Financeiro. 
c) Balanço Orçamentário. 
d) Demonstrações das Variações Patrimoniais. 
e) N.D.A. 
 
36) De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, analise as 
variações patrimoniais apresentadas nos itens abaixo, 
ocorridas nos registros contábeis de uma prefeitura em 
relação ao Patrimônio Líquido e, em seguida, assinale a 
opção CORRETA. 
1- Lançamento de IPTU, na data da ocorrência do fato 
gerador. 
2- Aquisição de veículo a prazo. 
3- Contratação de operação de crédito. 
4- Reconhecimento, em regime de competência mensal, 
do 13º salário a ser pago no final do ano. 
Classificam-se como Variações Patrimoniais Qualitativas 
aquelas descritas nos itens: 
a) 3 e 4. 
b) 1 e 4. 
c) 1 e 2. 
d) 2 e 3. 
e) N.D.A. 
 
37) Receita orçamentária efetiva é aquela que: 
a) No momento do reconhecimento do crédito, diminui a 
Situação Líquida Patrimonial da entidade. 
b) No momento do reconhecimento do crédito, aumenta 
a Situação Líquida Patrimonial da entidade.  



c) No momento do reconhecimento do crédito, estabiliza 
a Situação Líquida Patrimonial da entidade. 
d) No momento do reconhecimento do débito, estabiliza 
a Situação Líquida Patrimonial da entidade. 
e) Não altera a Situação Líquida Patrimonial no momento 
do reconhecimento do crédito. 
 
38) O Fato Contábil “Arrecadação da Receita de 
Impostos” qual é o lançamento correto? 
a) Débito em Empréstimos a Pagar (Passivo); 
    Crédito em Empréstimos a Pagar (Passivo). 
b) Débito em Receita a Realizar (Execução do 
Orçamento); 
    Crédito em Receita Realizada (Execução do 
Orçamento). 
c) Débito em Direito a Receber (Ativo); 
    Crédito em Receita de Impostos (VPA). 
d) Débito em Crédito Empenhado a Liquidar (Execução 
do Orçamento); 
    Crédito em Crédito Empenhado Liquidado (Execução 
do Orçamento). 
e) Débito em Estoque de Material de Consumo (Ativo); 
    Crédito em Fornecedores a Pagar (Passivo). 
 
39) Dispõe sobre princípio e normas da Administração 
Pública, Servidores e Agentes políticos, controle de 
despesas e finanças públicas e custeio de atividades a 
cargo do Distrito Federal 
a) Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998. 
b) Emenda Constitucional nº 20 de 15/12/1998. 
c) Emenda Constitucional nº 29 de 13/09/2000. 
d) Emenda Constitucional nº 41 de 16/12/2003. 
e) Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006. 
 
40) Modifica o Sistema de Previdência Social e 
estabelece normas de Transição. 
a) Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998. 
b) Emenda Constitucional nº 20 de 15/12/1998. 
c) Emenda Constitucional nº 29 de 13/09/2000. 
d) Emenda Constitucional nº 41 de 16/12/2003. 
e) Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


