
 
 
 

REGIME DAS TESOURARIAS DO ESTADO 
Questões extraídas das versões A dos testes da avaliação permanente que decorreram desde 2005.07.16, até 
2007.12.15, organizadas por imposto. Não inclui teste dos estágios. 
 
TESTE DE 2007.11.24 (TAT do nível 1 para o nível 2 do Grau 4), 1.º Teste, Versão A 
 
35. Na secção de cobrança de um serviço de finanças, onde ainda vigora o regime transitório previsto no 
artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 237/2004, de 18 de Dezembro, as funções de claviculários dos cofres ou casa-
forte são exercidas: 

a) Pelo chefe do serviço de finanças e pelo chefe da secção de cobrança; 
b) Pelo chefe do serviço de finanças e por quem o substituir nas suas ausências e impedimentos; 
c) Pelo chefe da secção de cobrança e por quem o substituir nas suas ausências e impedimentos; 
d) Pelo chefe da secção de cobrança e pelo funcionário que substitui o chefe do serviço de finanças nas 

suas ausências e impedimentos. 
 

 
Resposta certa: C 
 
36. Na caixa de uma secção de cobrança verificou-se a existência de uma diferença para menos, no 
apuramento de contas diárias, que não foi sanada no próprio dia. 
O aviso, ao funcionário responsável, para entrar com a importância em dívida nos cofres do Estado: 

a) É efectuado por simples via postal; 
b) É efectuado por carta registada com aviso de recepção; 
c) Considera-se formalizado com a elaboração do termo de apuramento de contas diárias (folha de caixa), 

assinado apenas pelo funcionário responsável, donde devem constar as diferenças apuradas; 
d) Considera-se formalizado com a elaboração do termo de apuramento de contas diárias (folha de caixa), 

assinado pelo funcionário responsável e pelo responsável financeiro da secção de cobrança, donde 
devem constar as diferenças apuradas. 

 
  

Resposta certa: D 
 
37. Qual o mapa do Sistema Local de Cobrança (SLC) que no final do dia permite apurar, em cada caixa, 
o montante total em dinheiro, cheques e TPAPOS, que os funcionários investidos nas funções de caixa têm 
em seu poder? 

a) Talão de depósito (SLCMPOO4); 
b) Folha de caixa (SLCMPOO7); 
c) Painel de gestão (SLCMPO14); 
d) Mapa de cobranças (SLCMPOI6). 

o  
  

Resposta certa: B 
 
38. Das seguintes afirmações, indique a que é falsa. 

a) Em cada caixa deve existir um funcionário responsável pela gerência da mesma, cuja identificação deve 
ser comunicada ao Instituto de Gestão do Crédito Público, 1. P. (IGCP); 

b) As caixas devem assegurar o depósito semanal das receitas cobradas em contas expressamente 
indicadas para o efeito pelo IGCP; 

c) O IGCP efectua trimestralmente a confirmação dos valores depositados aos serviços com funções de 
caixa; 

d) O IGCP remete a cada caixa a certificação dos valores entregues ao Tesouro durante o ano económico, 
até 30 de Abril do ano seguinte. 

  
Resposta certa: B 
 
39. O contribuinte A apresentou-se, em 02.07.2007, na secção de cobrança de um serviço de finanças, para 
efectuar o pagamento de um DUC de ICi da importância de € 186,00. Para o efeito entregou um cheque 
não visado da mesma importância, com data de emissão de 04.07.2007. 
Poderá o cheque ser aceite? 

a) Pode, porque a data de emissão do cheque não é relevante para o pagamento do DUC de ICi; 
b) Pode, pois o cheque pode ter data de emissão do dia do pagamento ou de um dos dois dias seguintes; 
c) Não, porque a data de emissão do cheque deve coincidir com a data da sua entrega ou de um dos dois 

dias anteriores; 



d) Não, porque a data de emissão do cheque tem sempre de coincidir com o dia do pagamento. 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
 
40. Um cheque entregue na secção de cobrança de um serviço de finanças, para pagamento de uma 
declaração de retenção na fonte de IRS, foi devolvido por falta de provisão. Quais as consequências fiscais 
para o sujeito passivo? 

a) Nenhuma. O contribuinte submete via internet nova declaração e efectua o respectivo pagamento; 
b) A cobrança efectua-se através de processo de contra-ordenação; 
c) Os serviços centrais da DGCI procederão à emissão de nota de cobrança para pagamento do imposto 

em falta, acrescido dos juros compensatórios devidos, que enviarão ao sujeito passivo para pagamento; 
d) Os serviços centrais da DGCI procederão, sem prejuízo das penalidades aplicáveis, à emissão da 

correspondente certidão de dívida. 
 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
 
TESTE DE 2007.10.20 (TAT do nível 1 para o nível 2 do Grau 4), 4.º Teste, Versão A 
 
38. O balanço à conta global de valores selados e impressos, deverá realizar-se: 

a) Semanalmente, no último dia útil de cada semana; 
b) Mensalmente, no último dia útil de cada mês;  
c) Trimestralmente, no último dia útil de cada trimestre;  
d) Semestralmente, no último dia útil de cada semestre.  

 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
39. Um cheque que serviu de pagamento de um DUC de IMI, veio a ser devolvido por falta de requisitos 
essenciais. Quais as consequências para o contribuinte? 

a) É considerado nulo o pagamento efectuado com o cheque devolvido; 
b) É considerado válido o pagamento, ficando a dívida sujeita a juros de mora;  
c) Nenhuma. O contribuinte pode emitir outro cheque para pagamento do mesmo DUC; 
d) Nenhuma. O cheque pode voltar a ser apresentado a pagamento, depois de o contribuinte suprir a falta 

dos requisitos.  
 
 
 
 
 
Resposta certa: A 
 
40. Para pagamento de um DUC de ICi da importância de € 265,00, um contribuinte apresentou, na 
secção de cobrança de um serviço de finanças, um cheque não visado do montante de € 200,00. Qual o 
meio de pagamento que pode utilizar para completar o pagamento?  

a) Não pode utilizar nenhum outro meio de pagamento; 
b) Cheque visado;  
c) Numerário;   
d) Terminal de Pagamento Automático (TPA/POS).  

 
 
 
 
 
Resposta certa: A 
 
 
 



TESTE DE 2007.09.18 (TAT do nível 1 para o nível 2 do Grau 4), 3.º Teste, 2.ª 
Chamada, Versão A, Prova Especial 
 
47. A liquidação dos juros de mora nas dívidas que estejam a ser exigidas em execução fiscal compete: 

a) Ao devedor; 
b) À entidade cobradora; 
c) Aos serviços que administram as respectivas receitas; 
d) Ao serviço onde correr termos o processo. 

 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
48. Um cheque entregue na secção de cobrança de um serviço de finanças para pagamento de um DUC de 
ICi, apresentava divergências entre as importâncias designadas por algarismos e a indicada por extenso. 
Pode o cheque ser aceite? 

a) Sim, desde que a importância indicada por extenso coincida com o montante do DUC; 
b) Não, porque as importâncias expressas por extenso e em algarismos têm obrigatoriamente que 

coincidir; 
c) Sim, desde que a importância expressa por algarismos coincida com o montante do DUC; 
d) Não, porque se trata de um cheque irregular, que apresenta as divergências assinaladas. 

 
 
 
 
Resposta certa: A 
 
49. Das afirmações a ser efectuadas, indique a que considera correcta. 

a) À abertura e encerramento diário do cofre, para retirar os valores selados, os títulos de cobrança e os 
fundos necessários ao funcionamento de cada caixa, só assistem os claviculários; 

b) Além dos claviculários, cabe o direito de assistência à abertura e encerramento do cofre a todos os 
funcionários com responsabilidade directa sobre os fundos ou outros valores que nele devam ser 
guardados; 

c) À abertura e encerramento diário do cofre, para retirar os valores selados, os títulos de cobrança e os 
fundos necessários ao funcionamento de cada caixa, assistem todos os funcionários do serviço de 
finanças; 

d) Nenhuma das afirmações anteriores está correcta. 
 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
50. Os funcionários em serviço na secção de cobrança de um serviço de finanças, quando investidos no 
exercício de funções de caixa, têm direito a um abono para falhas correspondente a: 

a) 10% do vencimento base do 1.° escalão da escala indiciária da categoria de TAT; 
b) 10% do vencimento base do 1.° escalão da escala indiciária da categoria de TATAE; 
c) 10% do vencimento base do 1.° escalão da escala indiciária da categoria a que pertencem; 
d) 10% do vencimento base do 1.° escalão da escala indiciária da categoria de ingresso. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
 
TESTE DE 2007.05.24 (TAT nível 1 para o nível 2 do Grau 4), 3.º Teste, 2.ª Chamada, 
Versão A 
 
47. Um alcance resultante de demora na entrega dos fundos arrecadados, implica: 

a) Apenas a responsabilidade financeira, pela não entrega diária dos fundos arrecadados; 
b) Apenas a responsabilidade disciplinar, pela apropriação ilegítima dos fundos arrecadados; 



c) Responsabilidade criminal, independentemente da respectiva responsabilidade civil e disciplinar; 
d) Apenas a responsabilidade civil, porque não é considerado alcance doloso. 

 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
48. Um contribuinte apresentou ao balcão de uma Secção de Cobrança um cheque sacado sobre um Banco 
com sede em Madrid, para pagamento de uma nota de cobrança de IRS. Pode este cheque ser aceite? 

a) Não, porque só podem ser aceites cheques sacados sobre bancos com sede no território nacional; 
b) Sim, porque o banco sacado está estabelecido num Estado-Membro da União; 
c) Sim, se o cheque for previamente visado por uma instituição financeira com sede em território nacional; 
d) Não, em nenhuma circunstância o cheque pode ser aceite. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
49. Não sendo possível identificar o autor de uma falha de dinheiro, pelo facto do responsável financeiro 
da Secção de Cobrança não ter exigido diariamente a prestação de contas aos funcionários investidos no 
serviço de caixa, a responsabilidade: 

a) Recai sobre os funcionários investidos no serviço de caixa, pois estes respondem pelos valores por si 
movimentados; 

b) Recai sobre os funcionários que prestam serviço na secção de cobrança, uma vez que a responsabilidade 
não é imputável ao responsável financeiro; 

c) Recai sobre o responsável financeiro; 
d) Não é imputável a qualquer funcionário da Secção de Cobrança. 

 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
50. Em que elemento de escrituração da Secção de Cobrança está evidenciado diariamente o saldo da 
conta de dinheiro? 

a) Livro de contas correntes F.P. m113; 
b) Livro de valores selados e impressos F.P. m19; 
c) Livro Auxiliar do caixa F.P. m/ 127; 
d) Mapa de caixa modelo R-9. 

 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
 
TESTE DE 2007.05.24 (TATA do nível 2 para o nível 3 do Grau 2), 1.º Teste, 2.ª 
Chamada, Versão A 
 
35. O documento único de cobrança (DUC), sendo o título que exprime a obrigação pecuniária decorrente 
da relação entre o Estado e o devedor, é utilizado: 

a) Só para titular as entradas, na tesouraria do Estado, de fundos que se destinem ao Estado; 
b) Para titular as entradas, na tesouraria do Estado, de receitas do Estado e dos fundos que, nos termos da 

lei, se destinem a terceiros; 
c) Só para titular as entradas, na tesouraria do Estado, de fundos que se destinem a terceiros; 
d) Nenhuma das afirmações anteriores, está correcta. 

 
 
 
 
 



Resposta certa: B 
 
36. Os funcionários investidos no serviço de caixa devem prestar diariamente contas, através: 

a) Da elaboração do termo de apuramento de contas diárias (folha de caixa), devendo depositar as 
importância sobrantes; 

b) Da elaboração do termo de apuramento de contas diárias (folha de caixa), devendo arrecadar no cofre as 
importâncias sobrantes; 

c) Do depósito da receita arrecadada e da importância sobrante na conta à ordem da Direcção-Geral do 
Tesouro; 

d) Da elaboração da nota de entrada de fundos (R-4), devendo arrecadar no cofre as importâncias 
sobrantes. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: A 
 
37. O cheque, enquanto meio de pagamento, pode ser utilizado para efectuar pagamentos nas Secções de 
Cobrança. Em que situações é obrigatória a utilização de cheque visado? 

a) Na aquisição de impressos de montante não superior a € 150,00; 
b) No pagamento de todas as dividas no âmbito do processo de execução fiscal; 
c) No âmbito do processo de execução fiscal, nos casos em que o pagamento do montante em dívida 

impeça a concretização da venda de bens penhorados, de montante superior a € 150,00; 
d) Em todos os pagamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
38. Um contribuinte, colocou a seguinte questão ao funcionário que exercia funções de caixa: “Como 
efectuar, na Secção de Cobrança, o 1.º pagamento por conta de IRC e qual o meio de pagamento a 
utilizar?” 
Assinale a afirmação correcta. 

a) Utiliza a guia Mod. P2 e pode efectuar o pagamento apenas em numerário ou cheque visado; 
b) Utiliza a guia Mod. P1 e pode efectuar o pagamento em numerário, em cheque emitido na mesma 

quantia ou utilizando o TPA/POS; 
c) Utiliza a guia Mod. P2 e pode efectuar o pagamento em numerário, em cheque emitido na mesma 

quantia ou utilizando o TPA/POS; 
d) Utiliza a guia Mod. P1 e pode efectuar o pagamento apenas em numerário ou cheque visado. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
39. O documento único de cobrança (DUC) pode ser pago: 

a) Em toda a rede de cobranças do Estado; 
b) Apenas nas Secções de Cobrança; 
c) Só nas Secções de Cobrança e nos Bancos; 
d) Apenas no Multibanco. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: A 
 



40. A aceitação do cheque, enquanto meio de pagamento, depende do preenchimento cumulativo de 
requisitos estabelecidos legalmente. A omissão destes requisitos, que não sejam, ou não possam, ser 
preenchidos no momento da cobrança: 

a) Pode ser suprimida, rasurando a entidade cobradora os requisitos errados; 
b) Implica que o cheque seja apresentado no banco sacado, sendo aí efectuado o pagamento; 
c) Implica a não aceitação do cheque por parte da entidade cobradora; 
d) Não é relevante para a aceitação do cheque enquanto meio de pagamento. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
 
TESTE DE 2006.11.25 (TATA do nível 2 para o nível 3 do Grau 2), 1.º Teste, 1.ª 
Chamada, Versão A 
 
35. As secções de cobrança, enquanto serviços com funções de caixa, estão integradas na rede de 
cobranças do Estado. Assim, e no âmbito dessas funções: 

a) O controlo e a gestão das referidas secções são assegurados pela Direcção-Geral dos Impostos; 
b) As referidas secções apenas estão autorizadas a cobrar as receitas do Estado; 
c) As referidas secções podem celebrar contratos com instituições de crédito ou outras entidades, para 

prestação de serviços de cobrança; 
d) Pode o devedor efectuar o pagamento junto de qualquer secção, independentemente do lugar do seu 

domicílio, sede, direcção efectiva ou estabelecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
36. Para pagamento de um DUC de IRS na importância de € 185,00, um contribuinte apresentou na 
secção de cobrança de um serviço de finanças um cheque não visado, emitido pelo valor de € 155,00, 
declarando que pretendia completar a importância com outro meio de pagamento. 
Nesta situação e tendo em atenção a utilização do Sistema Local de 
Cobrança: 

a) Pode completar, desde que emita outro cheque no valor em falta; 
b) Pode pagar a importância em falta, utilizando para o efeito o POS/Multibanco; 
c) Não pode completar a importância com o mesmo ou outro meio de pagamento; 
d) Pode completar a importância com numerário. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
37. Das seguintes afirmações, assinale a que considera correcta. 

a) Os funcionários em serviço na secção de cobrança respondem perante o responsável da secção pelos 
seus actos e omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza; 

b) Qualquer funcionário em serviço na secção de cobrança responde perante o Estado pelos seus actos e 
omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza; 

c) A responsabilidade pelos actos e omissões dos funcionários em serviço na secção de cobrança que se 
traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza, é sempre imputável ao responsável 
da secção; 

d) Nenhuma das afirmações está correcta. 
 
 
 
 
 



 
Resposta certa: A 
 
38. Os funcionários em serviço na secção de cobrança de um serviço de finanças têm direito a um abono 
para falhas correspondente a 10% do vencimento base do 1.0 escalão da escala indiciária da categoria de 
ingresso, revertendo: 

a) Mensalmente, pela totalidade daquela percentagem e para todos os funcionários em serviço na secção; 
b) Mensalmente, na proporção do tempo de serviço prestado no exercício das suas funções na secção; 
c) Diariamente, na proporção do tempo de serviço prestado no exercício das suas funções na secção; 
d) Diariamente, na proporção do tempo de serviço prestado no exercício das funções de caixa. 

 
 
 
 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
39. De harmonia com a regulamentação do Estatuto Disciplinar dos Agentes da Administração Central, 
Regional e Local, os funcionários que forem encontrados em alcance de dinheiro ou valores à sua guarda, 
poderão ser punidos com pena de demissão. 
Das situações a seguir apresentadas, assinale aquela que não integra o conceito de alcance. 

a) O desvio ou desaparecimento de valores a cargo do exactor; 
b) A anulação da receita, motivada pela devolução de um cheque sem provisão; 
c) A importância das falhas não sanadas no próprio dia; 
d) A saída indocumentada de valores que deviam estar na posse do exactor. 

 
 
 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
40. Um contribuinte apresentou no dia 20.09.2006, na secção de cobrança de um serviço de finanças uma 
declaração de retenção na fonte de IRS na importância de € 232,00, tendo entregue para o seu pagamento 
um cheque da mesma importância, datado de 19.09.2006 e emitido à ordem da Direcção-Geral dos 
Impostos. 
Poderá o referido cheque ser aceite? 

a) Pode, uma vez que o cheque tem data de um dos dois dias anteriores; 
b) Não pode, uma vez que a data aposta no cheque tem de coincidir com o dia do pagamento; 
c) Não pode, uma vez que o cheque não está emitido correctamente; 
d) Pode, desde que o contribuinte proceda à sua correcção, rasurando a data pela do dia do pagamento. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
 
TESTE DE 2006.11.25 (TATA do nível 2 para o nível 3 do Grau 2), 1.º Teste, 1.ª 
Chamada, Versão A (RAM - Região Autónoma da Madeira) 
Questões idênticas ao teste anterior da mesma data e para o mesmo nível. 
 
35. As secções de cobrança, enquanto serviços com funções de caixa, estão integradas na rede de 
cobranças do Estado. Assim, e no âmbito dessas funções: 

a) O controlo e a gestão das referidas secções são assegurados pela Direcção-Geral dos Impostos; 
b) As referidas secções apenas estão autorizadas a cobrar as receitas do Estado; 
c) As referidas secções podem celebrar contratos com instituições de crédito ou outras entidades, para 

prestação de serviços de cobrança; 
d) Pode o devedor efectuar o pagamento junto de qualquer secção, independentemente do lugar do seu 

domicílio, sede, direcção efectiva ou estabelecimento. 
 



 
 
 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
36. Para pagamento de um DUC de IRS na importância de € 185,00, um contribuinte apresentou na 
secção de cobrança de um serviço de finanças um cheque não visado, emitido pelo valor de € 155,00, 
declarando que pretendia completar o valor em falta com outro meio de pagamento. 
Nesta situação e tendo em atenção a utilização do Sistema Local de Cobrança: 

a) Pode completar, desde que emita outro cheque no valor em falta; 
b) Pode pagar o valor em falta, utilizando para o efeito o POS/Multibanco; 
c) Não pode completar o valor em falta com o mesmo ou outro meio de pagamento; 
d) Pode completar o valor em falta com numerário. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
37. Das seguintes afirmações, assinale a que considera correcta. 

a) Os funcionários em serviço na secção de cobrança respondem perante o responsável da secção pelos 
seus actos e omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza; 

b) Qualquer funcionário em serviço na secção de cobrança responde perante o Estado pelos seus actos e 
omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza; 

c) A responsabilidade pelos actos e omissões dos funcionários em serviço na secção de cobrança que se 
traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza, é sempre imputável ao responsável 
da secção; 

d) Nenhuma das afirmações está correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta certa: A 
 
38. Os funcionários em serviço na secção de cobrança de um serviço de finanças têm direito a um abono 
para falhas correspondente a 10% do vencimento base do 1.0 escalão da escala indiciária da categoria de 
ingresso, revertendo: 

a) Mensalmente, pela totalidade daquela percentagem e para todos os funcionários em serviço na secção; 
b) Mensalmente, na proporção do tempo de serviço prestado no exercício das suas funções na secção; 
c) Diariamente, na proporção do tempo de serviço prestado no exercício das suas funções na secção; 
d) Diariamente, na proporção do tempo de serviço prestado no exercício das funções de caixa. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
 
39. De harmonia com a regulamentação do Estatuto Disciplinar dos Agentes da Administração Central, 
Regional e Local, os funcionários que forem encontrados em alcance de dinheiro ou valores à sua guarda, 
poderão ser punidos com pena de demissão. 
Das situações a seguir apresentadas, assinale aquela que não integra o conceito de alcance. 

a) O desvio ou desaparecimento de valores a cargo do exactor; 
b) A anulação da receita, motivada pela devolução de um cheque sem provisão; 
c) A importância das falhas não sanadas no próprio dia; 
d) A saída indocumentada de valores que deviam estar na posse do exactor. 

 



 
 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
40. Um contribuinte apresentou no dia 20.09.2006, na secção de cobrança de um serviço de finanças uma 
declaração de retenção na fonte de IRS na importância de € 232,00, tendo entregue para o seu pagamento 
um cheque da mesma importância, datado de 19.09.2006 e emitido à ordem da Direcção-Geral dos 
Impostos. 
Poderá o referido cheque ser aceite? 

a) Pode, uma vez que o cheque tem data de um dos dois dias anteriores; 
b) Não pode, uma vez que a data aposta no cheque tem de coincidir com o dia do pagamento; 
c) Não pode, uma vez que o cheque não está emitido correctamente; 
d) Pode, desde que o contribuinte proceda à sua correcção, rasurando a data pela do dia do pagamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
 
TESTE DE 2006.11.25 (TATA do nível 1 para o nível 2 do Grau 2), 1.º Teste, 1.ª 
Chamada, Versão A 
 
35. Nas dívidas exigidas em processo de execução fiscal, a liquidação dos juros de mora compete: 

a) À entidade cobradora; 
b) Aos serviços que administram as respectivas receitas; 
c) Ao devedor; 
d) Ao serviço onde correr termos o processo. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
36. Os funcionários de um serviço de finanças a quem sejam atribuídas as funções de caixa na secção de 
cobrança, são escolhidos de entre: 

a) Funcionários do serviço de finanças com a categoria de TATA; 
b) Funcionários do serviço de finanças, independentemente da categoria; 
c) Funcionários do serviço de finanças com menor categoria; 
d) Funcionários do serviço de finanças com maior categoria. 

 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
37. Os funcionários em serviço na secção de cobrança de um serviço de finanças têm direito, quando no 
exercício de funções de caixa, a um abono para falhas correspondente a: 

a) 10% do vencimento base do 1.° escalão da escala indiciária da categoria de ingresso; 
b) 10% do vencimento base do 1.° escalão da escala indiciária da categoria a que pertencem; 
c) 10% do vencimento base do 1.° escalão da escala indiciária da categoria de TATAE; 
d) 10% do vencimento base do 1.° escalão da escala indiciária da categoria de TAT. 

 
 
 
 



 
 
 
Resposta certa: A 
 
 
39. Um contribuinte apresentou-se na secção de cobrança de um serviço de finanças, pretendendo efectuar 
o pagamento de um DUC de imposto do selo no montante de € 2.500,00, utilizando para o efeito € 500,00 
em numerário. 
Qual ou quais os meios de pagamento que pode utilizar para completar a importância em falta, tendo em 
atenção a utilização do Sistema Local de Cobrança? 
 

a) Cheque não visado; 
b) Cheque visado e POS/Multibanco; 
c) Cheque não visado e POS/Multibanco; 
d) Apenas numerário. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
40. Para pagamento de uma requisição de impressos no montante de € 80,00, um contribuinte apresentou 
um cheque não visado. Poderá tal cheque ser aceite como meio de pagamento válido? 

a) Pode, pois um cheque não visado deve ser sempre aceite como meio de pagamento pelos serviços com 
funções de caixa do Tesouro, independentemente do seu valor; 

b) Pode, uma vez que o montante a pagar é inferior a € 150,00; 
c) Não, uma vez que para pagamento de impressos é exigível o uso de cheque visado; 
d) Não, uma vez que o pagamento de impressos só pode ser efectuado em numerário. 

 
 
 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
 
 
 
 
 
TESTE DE 2006.10.14 (TAT nível 1 para o nível 2 do Grau 4), Versão A 
 
47. O balanço por transição de valores deverá realizar-se: 

a) Sempre que o responsável pelas funções de gerência da Secção de Cobrança inicie um período de 
férias; 

b) Sempre que haja mudança do responsável pelas funções de gerência da Secção de Cobrança; 
c) Sempre que o responsável pelas funções de gerência da Secção de Cobrança se ausente por motivo de 

doença; 
d) Sempre no último dia útil de cada mês. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
48. Das seguintes afirmações, indique a que está correcta. 

a) À abertura diária do cofre, para retirar os valores selados, os títulos de cobrança e os fundos necessários 
ao funcionamento de cada caixa, e ao seu encerramento, só assistem os claviculários; 

b) A abertura e o encerramento do cofre são efectuados por todos os funcionários com responsabilidade 
directa sobre os fundos ou outros valores que nele devam ser guardados; 



c) Além dos claviculários, cabe o direito de assistência à abertura e encerramento do cofre a todos os 
funcionários com responsabilidade directa sobre os fundos ou outros valores que nele devam ser 
guardados; 

d) Nenhuma das afirmações anteriores está correcta. 
 
 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
49. Das respostas a seguir apresentadas, assinale a que considera indicar os suportes correctos de 
escrituração em que se irá reflectir a devolução, com a indicação de falta de provisão, de um cheque 
apresentado na Secção de Cobrança de um Serviço de Finanças para pagamento de um DUC de IRS: 

a) Tabela mod. 5-A e Mapa de Fluxos de Fundos mod. CT 1.4; 
b) Tabela mod. 5, Livro Auxiliar do Caixa FP mod. 127 e Mapa de Caixa R-9; 
c) Tabela mod. 5 e Nota de Entrada de Fundos R-4; 
d) Mapa de Caixa R-9 e Livro de Termos de Balanço FP mod.104. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
50. O tribunal competente para conhecer o eventual crime pela emissão de cheque sem provisão é: 

a) O da comarca onde se situa o Serviço de Finanças onde o cheque foi entregue; 
b) O da comarca onde se situa o banco sacado; 
c) O da comarca da residência do sacador do cheque; 
d) O da comarca onde se situa o estabelecimento da instituição de crédito em que o cheque foi 

inicialmente entregue para pagamento. 
 
 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
 
 
 
 
 
TESTE DE 2006.03.23 (TAT nível 1 para o nível 2 do Grau 4), 2.ª Chamada 
 
39. Os funcionários investidos no serviço de caixa respondem perante o chefe do serviço de finanças, 
devendo este exigir, diariamente, a prestação de contas pelos valores movimentados. 
Tendo em consideração a utilização do Sistema Local de Cobrança (SLC), assinale qual das seguintes 
afirmações se lhe afigura correcta: 

a) A prestação de contas é efectuada sem qualquer formalidade, sendo suficiente a comunicação pelo caixa 
do montante diário arrecadado, pois a contabilização é executada pelo SLC; 

b) O chefe do serviço de finanças deve exigir do funcionário investido no serviço de caixa a entrega total 
dos montantes apurados, através da elaboração da nota de entrada de fundos modelo R-4; 

c) O funcionário investido no serviço de caixa deve apurar o montante dos valores em caixa, os quais têm 
de coincidir com os constantes da folha de caixa SLCMP007, para efeitos de quitação dos valores 
entregues; 

d) Todas as afirmações anteriores estão correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta certa: C 



 
40. O IVA liquidado num acto isolado concluído em 02.02.2006, deve ser entregue nos Cofres do Estado: 

a) Até 31.03.06, através da guia modelo P2; 
b) Até 20.03.06, através da guia modelo P1; 
c) Até 16.02.06, através da guia modelo P1; 
d) Até 16.02.06, através da guia modelo P2. 

 
 
 
 
 
 
 
Resposta certa: A 
 
 
TESTE DE 2006.02.18 (TAT nível 1 para o nível 2 do Grau 4), Versão A 
 
41. O sujeito passivo A entregou na Secção de Cobrança de um Serviço de Finanças um cheque, que se 
destinava a efectuar o pagamento de um DUC de IMI, no qual havia divergências entre a importância 
indicada por extenso e a designada em algarismos. 
Poderá esse cheque ser aceite? 

a) Sim, mas apenas se a importância de menor valor indicada no cheque coincidir com o montante do 
DUC a pagar; 

b) Sim, desde que a importância designada por extenso coincida com o montante do DUC a pagar; 
c) Não, porque se trata de um cheque irregular, que apresenta as divergências assinaladas; 
d) Sim, desde que a importância expressa em algarismos coincida com o montante do DUC a pagar. 

 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
42. Os serviços com função de caixa devem assegurar o depósito das receitas cobradas. Nas Secções de 
Cobrança dos Serviços de Finanças o depósito das receitas cobradas deve ser efectuado: 

a) No próprio dia ou no dia útil seguinte ao da cobrança, em contas expressamente indicadas para o efeito 
pela Direcção-Geral do Tesouro; 

b) No primeiro dia útil de cada semana, com referência à receita arrecadada na semana anterior; 
c) No próprio dia ou no dia útil seguinte ao da cobrança, em contas expressamente indicadas para o efeito 

pela Direcção-Geral dos Impostos; 
d) Obrigatória e integralmente no próprio dia da cobrança. 

 
 
 
Resposta certa: A 
 
 
44. Das afirmações seguintes, assinale a que considera correcta: 

a) O responsável pelo serviço com funções de caixa do Tesouro apenas responde perante o Estado pelo 
conjunto de valores monetários que lhe são confiados; 

b) Os funcionários no exercício de funções de caixa respondem perante o Estado pelos seus actos e 
omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que sela a sua natureza; 

c) As situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza, são sempre da responsabilidade dos 
funcionários que se encontrem no exercício de funções de caixa do Tesouro; 

d) Nenhuma das afirmações está correcta. 
 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
45. Sempre que, durante cada período de serviço de caixa, o funcionário nele investido se ausente do 
serviço, sem que tenha avisado previamente o respectivo responsável, ou quem suas vezes fizer, o chefe do 
serviço deverá, de imediato: 

a) Proceder ao apuramento dos valores movimentados por esse funcionário na respectiva caixa, 
acompanhado, sempre que possível, por duas testemunhas: 



b) Levantar o auto de abandono do lugar, procedendo ao depósito do produto da cobrança efectuada; 
c) Guardar os valores movimentados e os que estão à sua guarda no cofre e esperar que o funcionário 

regresse ao serviço, para apurar a responsabilidade financeira; 
d) Designar outro funcionário para assegurar a continuidade do serviço na caixa que estava a ser 

movimentada pelo funcionário que se ausentou. 
 
 
 
 
 
Resposta certa: A 
 
 
TESTE DE 2005.12.10 (TAT nível 1 para o nível 2 do Grau 4), Versão A 
 
39. O regime de clavicularidade determina os procedimentos da atribuição da posse das chaves, da sua 
utilização, bem como os requisitos da substituição dos claviculários. 
Sendo as funções de gerência exercidas pelo chefe do serviço de finanças, assinale qual dos seguintes 
procedimentos considera o correcto: 

a) O chefe do serviço de finanças pode designar, sem qualquer formalidade, os claviculários de entre os 
funcionários que considere mais adequados; 

b) O chefe do serviço de finanças pode, através de um acto de delegação de competências, atribuir a posse 
das chaves aos funcionários que sejam titulares do cargo de adjunto; 

c) O chefe do serviço de finanças apenas pode designar como claviculário principal quem o substituir nas 
suas ausências ou impedimentos, atribuindo a posse da 2.ª chave a um funcionário que exerça funções 
na secção de cobrança; 

d) O chefe do serviço de finanças apenas pode ser substituído no caso de verificação do seu impedimento 
legal. 

 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
40. Um sujeito passivo enquadrado no Regime Especial de Isenção (art.° 53.° do CIVA), por 
desconhecimento, liquidou imposto numa das operações que realizou. Por este facto, o IVA liquidado 
indevidamente deverá ser entregue no serviço local de finanças: 

a) Até ao último dia do mês seguinte ao da emissão da factura ou documento equivalente, utilizando para 
o efeito a guia modelo P2; 

b) Até ao último dia do mês seguinte ao da emissão da factura ou documento equivalente, utilizando para 
o efeito a guia modelo P1; 

c) No prazo de 15 dias a contar da emissão da factura ou documento equivalente, utilizando para o efeito a 
guia modelo P2; 

d) No prazo de 15 dias a contar da emissão da factura ou documento equivalente, utilizando para o efeito a 
guia modelo P1. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
 
TESTE DE 2005.11.05 (TAT nível 2 para o nível 3 do Grau 2), Versão A 
 
31. Sendo o DUC o título pelo qual se exprime a obrigação pecuniária decorrente da relação entre o 
Estado e o devedor, pode ser utilizado para titular: 

a) Várias receitas, mas apenas as relativas à arrecadação de receita do Estado; 
b) Uma única receita e apenas relacionada com receita de Estado; 
c) Uma única receita e as demais imposições legais que devam ser exigidas conjuntamente com a receita 

principal; 
d) Várias receitas, quer no âmbito das receitas do Estado, quer das receitas de terceiros. 

 
 
 
 



 
 
 
Resposta certa: C 
 
32. Quais os meios de pagamento autorizados para efectuar a regularização de dívidas tituladas por 
documento de cobrança não DUC, num serviço local de finanças? 

a) Moeda corrente e débito em conta; 
b) Moeda corrente, cheque e transferência conta a conta;  
c) Moeda corrente, cheque e multibanco; 
d) Moeda corrente, cheque, multibanco e transferência bancária. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
 
34. Com a utilização do cheque visado, pretendeu-se acautelar situações em que a eventual má cobrança 
do cheque dificulte a recuperação do correspondente crédito. 
Em que circunstâncias  é exigido o uso de cheque visado para pagamentos a efectuar junto do serviço local 
de finanças? 

a) Para pagamento de dívidas em processo de execução fiscal de montante não superior a € 150,00; 
b) Para pagamento de valores selados e impressos; 
c) Para pagamento de dísticos do Imposto Municipal Sobre Veículos de montante superior a € 150,00; 
d) Para pagamento de montantes superiores a € 150,00. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
35. Os devedores dos tributos de qualquer natureza apresentam, no acto de pagamento, o respectivo 
documento de cobrança ou título equivalente, devendo a entidade interveniente tia cobrança devolver o 
documento comprovativo do pagamento efectuado. 
Nos serviços locais de finanças a quitação nos documentos de cobrança é dada: 

a) Pela aposição de selo de validação da cobrança e rubrica; 
b) Pela aposição do selo de certificação automática do caixa; 
c) Pela aposição do selo de validação da cobrança e carimbo; 
d) Pela aposição do carimbo e rubrica do caixa. 

 
 
 
 
 
Resposta certa: B 
 
 
TESTE DE 2005.10.08 (TAT nível 1 para o nível 2 do Grau 2), Versão A 
 
31. O DUC constitui um factor essencial para o bom funcionamento do sistema de cobranças do Estado. 
Assim, um DUC para pagamento de autoliquidação ou pagamento por conta do IRC, é preenchido: 

a) Pela entidade administradora da receita; 
b) Pelo devedor; 
c) Pela entidade interveniente na cobrança; 
d) Pela entidade liquidadora da receita. 

 
 
 
 
 
 
Resposta certa: B 



 
 
 
33. A emissão do cheque deve obedecer a determinados requisitos estatuídos, decorrendo desta 
formalidade que a data de emissão de um cheque apresentado ao balcão de um serviço local de Finanças 
para pagamento de uma nota de cobrança do IMI, deve coincidir com a data: 

a) Da sua entrega ou de um dos oito dias anteriores; 
b) Da sua entrega ou de um dos dois dias úteis anteriores; 
c) Da sua entrega ou de um dos três dias anteriores; 
d) Da sua entrega ou de um dos dois dias anteriores. 

 
 
 
 
 
Resposta certa: D 
 
34. Um cheque entregue num serviço local de Finanças para pagamento de um documento de cobrança, 
foi posteriormente devolvido com a indicação de “cheque sem provisão”. Quais as implicações decorrentes 
da sua devolução? 

a) O cheque deve ser reapresentado a pagamento pelo serviço local de Finanças; 
b) O pagamento titulado pelo cheque é considerado nulo; 
c) O sacador emite outro cheque e procede-se ao seu depósito; 
d) O contribuinte valida o pagamento em numerário. 

 
 
 
 
 
 
S Resposta certa: B 
 
35. O pagamento da dívida tributária constitui a obrigação principal do sujeito passivo e a sua efectivação 
extingue a relação jurídica tributária. Durante quanto tempo o documento de quitação do pagamento se 
deve manter na posse do devedor? 

a) 4 anos, pois é o prazo que extingue o direito de liquidação por caducidade; 
b) 8 anos, pois é o prazo de prescrição da dívida tributária; 
c) Durante o decurso do prazo de prescrição aplicável à respectiva dívida; 
d) Durante o decurso do prazo de vencimento estabelecido legalmente para pagamento da dívida ao 

Estado. 
 
 
 
 
 
Resposta certa: C 
 
 
 
 
 
 


