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9º Simulado TCM-SP – Auxiliar Técnico  
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do TCM-SP; 

2 – A prova contém 60 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
VUNESP, com questões de múltipla escolha A, B, C, D, E. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8:30 às 13:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – Esse simulado é uma auto avaliação! Você mesmo (a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na 
área do aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-TCMSP-28-06-20 
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PORTUGUÊS 
Adriana Figueiredo 

Como o aquecimento global está atrapalhando a 
aviação 

No mês passado, dezenas de voos foram 
cancelados nos EUA por causa do calor. Veja porque isso se 
tornará cada vez mais comum. 

Com a temperatura na casa dos 48ºC – e uma 
sensação térmica que supera fácil os 50ºC -, é complicado 
levar a vida normalmente. Sair de casa é pedir para 
começar a suar e desidratar a uma velocidade digna de 
ambiente desértico. Seja muito bem-vindo ao verão do 
Phoenix, capital do Arizona, onde o ar-condicionado é seu 
amigo inseparável. 

Por lá, as temperaturas altas não impactam só as 
contas de luz. A onda de calor anormal que o sudoeste dos 
EUA enfrentou recentemente causou também outro 
problema, menos usual: o cancelamento de dezenas de 
voos comerciais. É isso mesmo. Em julho passado, aviões 
foram impedidos de deixar o Sky Harbor, aeroporto 
internacional da cidade, pelo simples motivo de estar 
quente demais. 

Mesmo quem não é do ramo sabe que aeronaves 
foram criadas para operar sob algumas condições 
climáticas específicas. Por causa disso, vira e mexe 
mudanças de tempo muito bruscas como nevascas e 
neblinas intensas as impedem de decolar – atrasando as 
viagens e aumentando a impaciência dos clientes. 

No que diz respeito a problemas de visibilidade, 
não há muito o que fazer. O ponto é que o calor também 
pode comprometer bastante a viagem: cientistas já 
demonstraram que o desempenho das aeronaves é pior 
em dias extremamente quentes. Isso porque o aumento da 
temperatura atmosférica faz a densidade do ar diminuir, o 
que prejudica toda a aerodinâmica do veículo. 

A sustentação que as asas do avião garantem 
depende da densidade do ar. Quanto menor for a 
densidade do ar, mais rápido um avião tem que acelerar na 
hora da decolagem para compensar a perda de 
estabilidade. 

O problema é que, para conseguir uma 
velocidade maior, é necessária uma pista com tamanho 
suficiente para a tarefa. Corre-se o risco, nos locais onde o 
trecho de asfalto é curto demais, de que o avião não 
adquira velocidade adequada para deslanchar de vez sem 
problemas de sustentação. A principal forma que as torres 
de controle têm para garantir que isso não aconteça é 
diminuir o peso da aeronave – seja retirando carga, 
combustível ou material humano mesmo. 

Os efeitos dessa restrição de peso podem pesar 
no bolso das companhias aéreas e mudar operações pelo 
mundo todo. A conta é bem simples: menos passageiros 
nos voos significa menos dinheiro para as companhias 

aéreas. Os primeiros a sofrer com os cortes são voos mais 
longos. Conectar pontos distantes do globo só vale a pena 
se o roteiro for cumprido com o máximo de 
aproveitamento. A tendência, então, é que os voos maiores 
sejam remanejados para momentos menos quentes do dia. 
E como nada vem sozinho, a alteração de rotas e duração 
dos voos, pode, eventualmente, aumentar também o 
consumo de combustível. O resto você já sabe. O serviço 
fica mais caro, passam a existir menos opções, os 
aeroportos operam além da capacidade e o caos aéreo se 
torna maior. 

Para completar o pacote, o calor poderá 
influenciar até mesmo no famoso “medo de avião”. Isso 
porque a elevação das temperaturas tornará as 
turbulências mais frequentes e intensas. Uma pesquisa 
publicada neste ano mostrou que turbulências severas vão 
aumentar 149% e os chacoalhões moderados crescerão 
até 94% nos próximos anos. Culpara do aumento da 
quantidade de ventos de alta altitude, que ganham força 
com o calor. 

 

01. O texto correlaciona o aquecimento global e a 
aviação. 

Segundo o autor, quanto mais quentes ficarem os 
dias, menor será o(a) 

a) Situação caótica dos aeroportos 

b) consumo de combustível 

c) preço da passagem aérea 

d) frequência de turbulências 

e) desempenho dos aviões 

 

02. Com o aumento da temperatura atmosférica, para 
que as aeronaves possam decolar, será necessário 

a) diminuir a quantidade de voos comerciais. 

b) desviar de áreas de turbulência. 

c) diminuir o peso das aeronaves. 

d) reorganizar os horários de voos mais longos. 

e) mudar as principais rotas de voo pelo mundo. 

 

03. Assinale a alternativa em que o termo em 
destaque é advérbio, expressando sentido de 
afirmação. 

a) Muita gente não acredita que isso está 
acontecendo. 

b) Porque é especial demais, importante demais, 
dizem eles. 
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c) Quem não lê, não vai nunca aprender. 

d) Talento artístico é raro mesmo, mas não é essa 
questão. 

e) Eles chegam à mesma conclusão pelo lado oposto. 

 

04. Assinale a alternativa cujo termo para, em 
destaque, expressa ideia de finalidade. 

a) No início do século passado, quem abandonou a 
roça foi para cidades e integrou a força de trabalho 
da indústria e dos serviços. 

b) A economia cresceu pouco e buscou soluções, em 
geral tecnológicas, para reduzir ineficiências... 

c) Essa crise é cruel para com indivíduos 
desempregados 

d) O mesmo vale para outros os pacientes atendidos 
na emergência. 

e) Dá para descrever isso como a destruição da 
natureza. 

 

05. Em qual alternativa o termo destacado tem a 
função de qualificar outra palavra? 

a) Aonde você foi ontem? 

b) Falei com Violeta! 

c) Jamais te abandonarei. 

d) O capital foi aplicado na bolsa de valores. 

e) Há uma rosa aberta e esplendorosa no jardim 

 

06. Leia o trecho do quarto parágrafo: O 
comportamento impulsivo geralmente impacta 
todos os resultados... O pronome que substitui 
corretamente a expressão destacada e está 
adequadamente colocado no trecho selecionado 
encontra-se em: 

a) O comportamento impulsivo geralmente os 
impacta... 

b) O comportamento impulsivo geralmente impacta-
os... 

c) O comportamento impulsivo geralmente impacta-
se... 

d) O comportamento impulsivo geralmente impacta-
lhes... 

 

 

e) O comportamento impulsivo geralmente lhes 
impacta... 

 

07. Observe as passagens do texto: 

•  A Península Ibérica já era habitada por outros 
povos, como os celtas 

• Um dos grupos das línguas anglo-saxônicas, que 
incluem o inglês e o alemão, entre outras, o 
holandês  

• Com a expansão marítima de Portugal, o 
português foi imposto aos colonizados. 

Na organização das informações textuais, as 
expressões em destaque estão empregadas, 
respectivamente, com a função de indicar 

a) Exclusão, exemplificação e causa. 

b) Comparação, delimitação e ênfase. 

c) Ênfase, justificação e consequência. 

d) Exemplificação, explicação e causa. 

e) Exemplificação, restrição e modo. 

 

08. Assinale a alternativa em que, na reescrita da 
frase “Mas, nas últimas décadas, o número de 
imigrantes aumentou na Europa...”, a substituição 
do termo em destaque mantém o sentido original e 
o uso das vírgulas está em conformidade com a 
norma-padrão da língua portuguesa. 

a) Nas, últimas décadas portanto, o número de 
imigrantes aumentou na Europa 

b) Nas últimas, décadas apesar disso,  o número de 
imigrantes aumentou na Europa 

c) Nas últimas décadas, aumentou por isso, o 
número de imigrantes na Europa. 

d) Nas últimas décadas, contudo,  o número de 
imigrantes aumentou na Europa. 

e) Nas últimas décadas aumentou, assim o número, 
de imigrantes na Europa. 

 

09. Assinale a alternativa em que a expressão 
destacada é empregada em sentido figurado. 

a) Os dados da pesquisa foram publicados em revista 
conceituada no mundo científico 
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b) As universidades geralmente reúnem a nata dos 
pesquisadores. 

c) Constatamos que o país não dispõe de recursos 
suficientes para pesquisa. 

d) A USP, Universidade de São Paulo, é uma das 10 
universidades mais bem avaliadas da América 
Latina. 

e) Todas as despesas foram registradas para a 
prestação de contas aos órgãos de fomento.  

 

10. Observe o trecho: Há muito tempo, a humanidade 
busca decifrar a origem do universo. Assinale a 
alternativa em que a substituição das formas 
verbais destacadas por outras, no pretérito, 
mantém a concordância e o sentido da frase 
corretos. 

a) Fazia – procurariam. 

b) Fizeram – esperava. 

c) Fazem – pretenderam. 

d) Faz – quisera. 

e) Fazia – tentava. 

 

11. Está redigida com clareza e correção, isenta de 
vícios de linguagem, a frase: 

a) A moça prestou queixa contra seu vizinho, que 
segundo ela, havia insultado seu primo, acusando-
lhe injustamente de ter cometido um delito que, na 
verdade, não havia cometido. 

b) A decisão final, expedida após análise judicial, 
concedeu, conforme consta nos documentos 
guardados por esta Promotoria, a concessão de uso 
do espaço público pelo requerente. 

c) Quando a prisão preventiva é decretada, e 
portanto se expede o mandado de prisão do 
indiciado, em duas vias, sendo que uma delas lhe 
será entregue e servirá como nota de culpa. 

d) Diante do Palácio, a manifestação de 
representantes de grupos feministas interrompeu a 
reunião, a qual se estendeu por mais de quatro 
horas. 

e) Em que pesem as inúmeras vantagens da internet, 
é usada de maneira descontroladamente, capazes 
de produzir danos irreparáveis, à pessoas, 
empresas e órgãos públicos. 

 

12. Por isso, se você está à espera da chegada da 
vontade para sair da preguiça, tire o cavalo da 
chuva: ela não virá. Praticar exercícios com 
regularidade exige disciplina, a mesma que você 
tem na hora de ir para o trabalho. 

O termo ela, em destaque no último parágrafo, faz 
referência direta à 

a) preguiça. 

b) chuva. 

c) vontade. 

d) disciplina. 

e) regularidade. 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta palavras 
empregadas em sentido figurado. 

a) Ela era uma moça de classe alta. 

b) Penso que a vida dá voltas. 

c) Visitava a avó uma vez por semana. 

d) Ele se mudou para Maceió. 

e) Na casa da mãe, faltou até o principal. 

 

14. Em –… só insistindo com verdades a gente tem 
oportunidade de ser respeitado! – substituindo-se a 
expressão a gente pelo pronome nós, e mantendo-
se o mesmo tempo verbal, tem-se o seguinte trecho: 

a) … nós teremos oportunidade de sermos 
respeitado! 

b) … nós tivemos oportunidade de sermos 
respeitados! 

c) … nós tínhamos oportunidade de sermos 
respeitados! 

d) … nós temos oportunidade de sermos respeitados! 

e) … nós teríamos oportunidade de sermos 
respeitado! 

 

15. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação 
e à regência, de acordo com a norma-padrão. 

a) Lentamente, reagem, o emprego e o mercado 
financeiro, ante a mudança de direção da economia. 

b) O emprego e o mercado financeiro, reagem na 
mudança de direção da economia lentamente 
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c) O emprego e o mercado financeiro  reagem, 
lentamente, para a mudança de direção da 
economia. 

d) Diante a mudança de direção da economia reagem 
o emprego e o mercado financeiro, lentamente. 

e) Reagem à mudança de direção da economia, 
lentamente, o emprego e o mercado financeiro. 

 

16. Em conformidade com a norma-padrão e os 
sentidos do trecho – O trabalhador não se revoltava 
contra a passividade a que era submetido pelo 
patrão... – a parte em destaque pode ser reescrita 
da seguinte forma: 

a) ... a que era imposto pelo patrão. 

b) ... que lhe era imposta pelo patrão. 

c) ... que era infligido pelo patrão. 

d) ... de que era imposta pelo patrão. 

e) ... em que era infligida pelo patrão. 

 

17. Assinale o trecho em que há exemplo de uso 
coloquial da linguagem: 

a) Com expressões que parecem retiradas de um 
livro antigo, os personagens falam de maneira 
erudita. 

b) Quem lê Iracema, de José de Alencar, repara no 
livro uma linguagem bem rebuscada. 

c) O autor da peça - ambientada no século passado - 
diz que houve uma pesquisa sobre o linguajar da 
época e isso é um destaque no espetáculo.  

d) Ele declara que é muito cuidadoso na hora de 
escrever o texto, utilizando, inclusive, o dicionário. 

e) O autor afirma que tudo foi pensado para que o 
público viajasse com a gente nesse túnel do tempo. 

 

18. Na frase “Nada mais singelo do que passear de 
mãos dadas com os avós...”, a palavra “singelo” 
significa 

a) simples. 

b) cerimonioso 

c) misterioso. 

d) bondoso. 

e) Incomum 

 

19. No período – Quase igual à fobia pelos animais 
familiares, ou de familiares, cuja lambida molhada 
me despertava uma incontrolável repulsa. –, os 
termos em destaque, conforme o contexto que 
determina seus usos, classificam-se, 
respectivamente, como 

a) adjetivo, adjetivo e substantivo. 

b) adjetivo, substantivo e substantivo 

c) adjetivo, advérbio e substantivo. 

d) adjetivo, adjetivo e adjetivo. 

e) substantivo, advérbio e adjetivo. 

 

20. Na frase – Você podia falar a verdade agora e 
evitar constrangimentos decerto! –, os termos 
destacados expressam, respectivamente, 
circunstâncias de 

a) tempo e de tempo 

b) intensidade e de afirmação. 

c) modo e de causa. 

d) tempo e de afirmação 

e) tempo e de modo. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Alex Lira 

21. Em uma loja, 12 vendedores com a mesma 
eficiência, venderam uma quantidade x de produtos 
em 2 horas e 45 minutos. No dia seguinte, 3 dentre 
os 12 vendedores do dia anterior, venderam x/3 de 
produtos em um tempo igual a  

a) 4 horas e 10 minutos.  

b) 2 horas e 55 minutos.  

c) 3 horas e 15 minutos.  

d) 4 horas e 30 minutos.  

e) 3 horas e 40 minutos. 

 

22. Numa pesquisa, um grupo de consumidores 
optou por um dos 4 modelos apresentados, sendo 
permitida apenas uma opção por consumidor. No 
gráfico a seguir é exibido o resultado dessa 
pesquisa. 
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O número de consumidores que optaram pelo 
produto B corresponde, do número total de 
consumidores desse grupo, a: 

a) 1/4    

b) 3/10    

c) 2/5    

d) 3/5   

e) 3/4 

 

23. Em provas com notas de zero a dez, um aluno 
obteve média 8 em quarenta e nove avaliações. O 
avaliador seguinte atribuiu ao aluno nota zero. Para 
que a média de notas do aluno passe a ser maior 
que 8, será necessário, no mínimo, a avaliação de 
mais quantos avaliadores? 

a) 1   

b) 2    

c) 3  

d) 4   

e) 5 

 

24. Se a idade de uma pessoa hoje é a diferença entre 
a metade da idade que ela teria daqui a dez anos e a 
metade da idade que ela tinha há dois anos, qual a 
sua idade hoje? 

a) 3 anos.      

b) 2 anos.      

c) 4 anos.      

d) 5 anos.      

e) 6 anos. 

 

 

 

25. Sales e Thales jogam partidas de xadrez. Cada 
partida de xadrez pode ter um vencedor e um 
derrotado, ou pode terminar empatada. Das 
partidas disputadas, Sales venceu 3/5, empatou 
1/4, e perdeu 6 partidas. Do total de partidas 
disputadas por Sales e Thales, terminaram 
empatadas  

a) 5.     

b) 15.      

c) 10.      

d) 30.      

e) 20. 

 

26. Certo prédio possui 8 andares, sendo que o piso 
de cada andar é um retângulo de 14 metros por 18 
metros. Sabe-se que em cada andar há um corredor 
de 2 metros de largura por 18 metros de 
comprimento, sendo todo o restante do espaço 
ocupado por salas, todas retangulares. E nos 
andares ímpares, as salas têm 6 metros por 6 
metros e, nos pares, 6 metros por 9 metros. O total 
de salas existentes nesse edifício é igual a  

a) 32.      

b) 36.    

c) 40.      

d) 48.      

e) 56. 

 

27. Foram colocados à venda por uma imobiliária 
vários terrenos, sendo que, independentemente do 
tamanho, o preço do metro quadrado é o mesmo 
para todos os terrenos à venda. Sabe-se que um 
terreno retangular de 600 m2 de área custa R$ 
3.240.000. E em outro terreno, também retangular, 
um dos lados é 25% maior que o lado equivalente 
do primeiro terreno; o outro lado é 20% menor que 
o lado equivalente do primeiro terreno. Qual é o 
preço do segundo terreno? 

a) R$1.458.000 

b) R$3.240.000 

c) R$3.402.000 

d) R$3.078.000 

e) R$3.564.000 
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28. Na tabela a seguir são apresentados os horários 
de partida de cada linha de ônibus em certa cidade. 

 

Os ônibus das três linhas partirão juntos do terminal 
a que horas? 

a) 7h 30min    

b) 8h      

c) 9h 36min      

d) 10h 45min    

e) 11h 30min 

 

29. Na tabela a seguir, consta a quantidade de 
funcionários que serão necessários para realizar o 
mesmo trabalho nos anos de 2014 e 2015. A tabela 
montada é a seguinte: 

 

Sabe-se que são idênticas, de 2014 para 2015, as 
condições de trabalho e a produtividade da mão de 
obra. Qual o valor de X quando comparado ao 
número de funcionários envolvidos em 2014? 

a) aumentado em 12 unidades. 

b) aumentado em 7 unidades. 

c) aumentado em 2 unidades. 

d) diminuído em 12 unidades. 

e) diminuído em 2 unidades. 

 

30. Certo produto custa R$ 300,00 e está sendo 
anunciado, com desconto, pelo preço de R$ 255,00. 
O percentual de desconto é de 

a)  12%.      

b)  15%.      

c)  18%.      

d)  20%.      

 

e)  25%. 

 

 
ATENDIMENTO COM QUALIDADE  

Douglas Schneider 

31. O atendimento ao público pode ser feito 
presencialmente ou utilizando meios telefônicos e 
requer conhecimentos, atitudes e comportamentos 
perfeitamente adequados. Em relação às atitudes e 
comportamentos, assinale a alternativa que 
apresenta os aspectos implícitos no atendimento ao 
público: 

a) Aparência, saudação inicial e diferenciação 

b) Idoneidade, determinação e bloco de anotações 

c) Aparência, expressão corporal e voz 

d) Honestidade, roteiro padrão e palavras 

e) Confrontação, voz autoritária e apatia 

 

32. Ao atender um cidadão em situação comum, o 
auxiliar técnico responsável, no TCM-SP, 
devidamente identificado e com boa aparência, 
utilizou-se de um tom de voz elevado e autoritário, 
expondo a todos o assunto tratado, sendo ríspido ao 
passar a informação solicitada. O atendente, sem 
prejuízo da inobservância de outros elementos de 
atendimento, foi de encontro a um elemento 
essencial à qualidade no atendimento ao público, 
qual seja: 

a) objetividade. 

b) transparência. 

c) flexibilidade. 

d) apresentação. 

e) cortesia. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Nelma Fontana 

33. A respeito da organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil, indique a 
alternativa correta. 

a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios são as pessoas políticas que compõem a 
organização político-administrativa brasileira,  
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todas soberanas e autônomas, nos termos da 
Constituição. 

b) Os Territórios Federais integram a União e são 
criados por lei aprovada pelo Congresso Nacional. 

c) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou 
igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes quaisquer relações de dependência 
ou aliança. 

d) Os potenciais de energia hidráulica e os recursos 
minerais, inclusive os do subsolo, são bens da 
União. 

e) Os Estados podem ser subdivididos ou 
desmembrados para se anexarem a outros, 
mediante aprovação da população diretamente 
interessada, através de plebiscito, e da Assembleia 
Legislativa, por lei complementar. 

 

34. A respeito da competência para legislar sobre 
registros públicos, é correto afirmar: 

a) Os Estados poderão legislar sobre questões 
específicas acerca de registros públicos se houver 
autorização da União por meio de lei 
complementar. 

b) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre registros públicos. 

c) Cabe à União estabelecer sobre o assunto as 
normas gerais. Aos Estados e ao Distrito compete 
exercer a competência suplementar. 

d) Conforme orientação constitucional, registro 
público é tema da competência exclusiva e 
indelegável da União. 

e) A superveniência de lei federal sobre normas 
gerais em matéria de registros públicos suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. A respeito dos Municípios, indique a única 
alternativa incorreta. 

a) O Município é autônomo e se organiza por lei 
orgânica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Câmara Municipal. 

b) O Município de Santo André tem 572 mil eleitores 
e elegerá, em 2020, Prefeito e Vereadores, para 
mandato de quatro anos, mediante pleito direto e 
simultâneo. Conforme definição constitucional, na 
eleição do Prefeito, se nenhum candidato obtiver a 
maioria absoluta de votos, não computados os em 
branco e os nulos, haverá segundo turno de 
votação. 

c) Nenhum Município brasileiro poderá eleger menos 
do que nove e nem mais do que cinquenta e cinco 
vereadores. 

d) A Câmara Municipal não gastará mais de setenta 
por cento de sua receita com folha de pagamento, 
incluído o gasto com o subsídio de seus 
Vereadores.   

e) Diferente do que ocorre nos Estados e no distrito 
Federal, a Constituição Federal veda a criação de 
Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas 
Municipais.            

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Fabiano Pereira 

36. Julgue os itens a seguir sobre os princípios 
aplicáveis à Administração Pública, assinalando a 
alternativa correta.  

a) De acordo com o princípio da moralidade, havendo 
aparente colisão, se faz necessário avaliar qual 
direito fundamental deve prevalecer, por meio da 
técnica da ponderação dos interesses.  

b) Segundo o princípio da autotutela, qualquer lesão 
ou ameaça a lesão não será excluída da apreciação 
judicial, motivo pelo qual os atos da Administração 
Pública estão sujeitos ao controle do Poder 
Judiciário.  

c) Extraído dos princípios da isonomia e da 
legalidade, o princípio da pessoalidade é de suma 
importância para a ação administrativa.  
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d) Ato administrativo com vício de legalidade deverá 
ser anulado pela própria Administração, em 
obediência ao princípio da discricionariedade.  

e) O princípio da continuidade do serviço público 
poderá ser mitigado quando houver necessidade de 
paralisação temporária de serviço para a realização 
de reparos técnicos.  

 

37. De acordo com a Lei de Licitações (Lei nº 
8.666/1993), é correto afirmar que: 

a) é proibido incluir no objeto de licitação a forma de 
obtenção de recursos financeiros para a sua 
execução, qualquer que seja a sua origem, sem 
exceções.  

b) as microempresas e as empresas de pequeno 
porte, na forma da lei, devem receber tratamento 
diferenciado, segundo as normas de licitações e 
contratos.  

c) segundo o princípio da isonomia, a lei de licitações 
veda que seja estabelecido qualquer tipo de 
preferência aos produtos de empresas brasileiras 
em detrimento dos produtos de empresas 
estrangeiras.  

d) os crimes nela previstos, quando relacionados a 
licitações promovidas pelo Governo do Estado de 
São Paulo, por exemplo, serão de ação pública 
condicionada à representação da Assembleia 
Legislativa.  

e) caberá apelação, no prazo não superior a 10 dias, 
da sentença de julgamento dos crimes previstos na 
referida Lei.  

 

38. Acerca do controle da Administração Pública, 
assinale a afirmativa correta.   

a) Ocorrerá controle do Poder Executivo sobre o 
Legislativo quando aquele, no uso de suas 
atribuições, veta projeto de lei deste.  

b) Dentre as prerrogativas do Poder Judiciário está a 
de controlar os atos do Poder Executivo, 
procedendo a revogação dos atos ilegais.  

c) Não há que se falar em controle exercido pelo 
Poder Executivo sobre os atos do Poder Legislativo.  

d) Os Poderes Legislativo e Executivo não exercem 
controle sobre o Poder Judiciário, tendo em vista 

 

 

 que tal atividade é exclusiva do Supremo Tribunal 
Federal.  

e) Por meio da autotutela a Administração Pública 
Direta exerce o controle dos atos praticados pela 
Administração indireta.  

 
 

AUDITORIA  
Tonyvan Carvalho 

39. O Relatório de auditoria é o documento final com 
as conclusões dos trabalhos do Auditor 
independente, com a comunicação dos resultados. 
Nesse contexto, segundo as normas vigentes, 
analise as seguintes situações, acerca da “opinião 
modificada” de forma apropriada sobre as 
demonstrações contábeis auditadas.  

Situação A: O auditor consegue obter evidência de 
que as demonstrações contábeis contêm distorções 
relevantes e não generalizadas.  

Situação B: O auditor consegue obter evidência de 
que as demonstrações contábeis contêm distorções 
relevantes e generalizadas.  

Situação C: O auditor não consegue obter evidência 
de que as demonstrações contábeis contêm 
distorções relevantes e os possíveis efeitos dessas 
distorções são relevantes e não generalizados.  

Situação D: O auditor não consegue obter evidência 
de que as demonstrações contábeis contêm 
distorções relevantes e os possíveis efeitos dessas 
distorções são relevantes e generalizados. Com base 
nas situações apresentadas, o auditor deverá  

a) na situação 1 emitir opinião sem ressalva.  

b) na situação 2 emitir opinião adversa.  

c) na situação 3 abster-se de expressar uma opinião.  

d) na situação 4 emitir opinião adversa. 

e) na situação 1 emitir opinião adversa. 

 

40. O controle interno é definido, no âmbito do 
Internal Control – Integrated Framework, edição do 
Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO), como 

a) uma função exercida por um ente que não integra 
a mesma estrutura organizacional do órgão 
fiscalizado. 
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b)um documento que atesta a razoável segurança de 
que os procedimentos internos estão em efetivo 
funcionamento e cumprimento. 

c) um documento que serve de evidência quanto à 
suficiência, exatidão e validade dos dados 
produzidos pelo sistema contábil da entidade e são 
divididos em testes de transações e saldos e 
procedimentos de revisão analítica. 

d) um documento elaborado pela administração 
central da entidade, e desenvolvido para 
proporcionar segurança razoável com respeito à 
realização dos objetivos relacionados a operações, 
divulgação e conformidade. 

e) um processo conduzido pela estrutura de 
governança, administração e outros profissionais da 
entidade, e desenvolvido para proporcionar 
segurança razoável com respeito à realização dos 
objetivos relacionados a operações, divulgação e 
conformidade. 

 

41. A NBC TA 505 define confirmação externa como 
sendo a 

a) solicitação de que a parte que confirma responda 
diretamente ao auditor, indicando se concorda ou 
discorda das informações na solicitação. 

b) evidência de auditoria obtida como resposta de 
um terceiro, por escrito, direta para o auditor. 

c) solicitação de que a parte que confirma responda 
diretamente ao auditor, somente se discorda das 
informações fornecidas na solicitação. 

d) evidência de que a parte que confirma não 
responde, ou não responde de maneira completa, a 
uma solicitação de confirmação positiva. 

e) resposta que indica uma diferença entre as 
informações para as quais se solicitou confirmação 
ou diferença entre os registros da entidade e as 
informações fornecidas pela parte que confirma. 

 

42. As considerações a este princípio de Auditoria 
afetam as decisões relativas à natureza, época e 
extensão dos procedimentos de auditoria, e a 
avaliação dos resultados da auditoria. Essas 
considerações podem incluir preocupações das 
partes interessadas, interesse público, exigências 
regulatórias e consequências para a sociedade. 

 

De acordo com o exposto acima, esse princípio se 
refere ao princípio do (a): 

a) Controle de qualidade. 

b) Comunicação. 

c) Materialidade. 

d) Ética e independência. 

e) Risco de auditoria. 

 
 

CONTABILIDADE GERAL  
Júlio Cardozo 

43. A empresa Coruja Black S/A possui bens e 
direitos que estão registrados no seu ativo que 
somam a quantia de R$ 300.000,00 e não possui 
obrigações com terceiros. 

Assinale a opção que melhor representa a situação 
econômico-financeira dessa entidade. 

a) Patrimônio Líquido igual ao Ativo. 

b) Ativo inferior ao Passivo. 

c) Patrimônio Líquido igual a zero. 

d) Patrimônio Líquido inferior ao Ativo. 

e) Patrimônio Líquido de valor equivalente ao 
Passivo. 

 

44. A empresa de contabilidade Contadores Unidos 
pagou, no mês de junho, o aluguel de sua sede no 
valor de R$ 200.000,00, que havia já provisionado, 
com 60 dias de atraso. A multa e os juros, conforme 
contrato, correspondem a R$ 4.000,00. O 
lançamento contábil refletirá no balanço 
patrimonial: 

a) redução do ativo, redução do passivo e redução do 
patrimônio líquido. 

b) aumento do ativo e aumento do passivo. 

c) aumento do ativo e redução do passivo, apenas. 

d) redução do ativo, redução do passivo e aumento 
do patrimônio líquido. 

e) aumento do ativo, redução do passivo e redução 
do patrimônio líquido. 
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A empresa comercial Sempre Coruja S/A apresenta 
os seguintes dados extraídos de sua contabilidade: 

 
 

45. Conforme as informações apresentadas, assinale 
a alternativa que identifica o resultado do período. 

a) Lucro de R$ 18.000,00. 

b) Lucro de R$ 7.000,00. 

c) Prejuízo de R$ 12.000,00. 

d) Lucro de R$ 20.000,00 

e) Lucro de R$ 49.000,00 

 

46. A empresa Real Botafogo S/A adquiriu, no dia 01 
de fevereiro de 2020, um forno industrial cuja vida 
útil foi estimada em cinco anos. A compra foi 
efetuada à vista por R$ 850.000,00. Ao final de sua 
vida útil, a entidade estima vender o equipamento 
por R$ 250.000,00. A controladoria da empresa 
estipulou que o método utilizado para o cálculo da 
depreciação é o das cotas constantes.. 

No final de 2020, o valor contábil do forno será 
correspondente a R$ 

a) 250.000,00. 

b) 600.000,00. 

c) 680.000,00. 

d) 730.000,00. 

e) 740.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO PÚBLICO  
Luciana Marinho 

 
47. De acordo com a CF, assinale alternativa errada: 

a) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 
o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos anuais, que constituem o conjunto 
legislativo principal de instrumentalização do 
orçamento. 

b) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, 
regionalizadamente, as diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública federal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 

c) A LDO compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, excluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro 
seguinte, e determinará a elaboração da LOA. 

d) A LDO disporá sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelecerá a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. 

e) Os planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais previstos na Constituição serão elaborados 
em consonância com o plano plurianual e 
apreciados pelo Congresso Nacional. 

 

48. De acordo com a CF, assinale alternativa errada: 

a) A lei orçamentária anual compreenderá o 
orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público. 

b) O projeto de LOA fará em regra a previsão das 
receitas e fixação das despesas do ano subsequente, 
embora haja exceções a essa regra. 

c) A LOA compreenderá o orçamento da seguridade 
social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, 
bem como os fundos e fundações instituídos e 
mantidos pelo Poder Público. 

d) A LOA compreenderá o orçamento de 
investimento das empresas em que a União, direta 
ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; 

e) O PLOA será acompanhado de demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e 
despesas, decorrente de isenções, anistias,  
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remissões, subsídios, exceto os benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia. 

 

49. De acordo com a CF, assinale alternativa certa: 

a) Lei aprovada por maioria simples disporá sobre o 
exercício financeiro, a vigência, os prazos, a 
elaboração e a organização do plano plurianual, da 
lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual. 

b) Lei aprovada por maioria simples disporá sobre 
critérios para a execução equitativa, além de 
procedimentos que serão adotados quando houver 
impedimentos legais e técnicos, cumprimento de 
restos a pagar e limitação das programações de 
caráter obrigatório. 

c) A administração tem o dever de executar as 
programações orçamentárias, adotando os meios e 
as medidas necessários, com o propósito de 
garantir a efetiva entrega de bens e serviços à 
sociedade; ainda que nos casos de impedimentos de 
ordem técnica devidamente justificados. 

d) A administração tem o dever de executar as 
programações orçamentárias, adotando os meios e 
as medidas necessários, com o propósito de 
garantir a efetiva entrega de bens e serviços à 
sociedade. 

e) Lei aprovada por maioria simples estabelecerá 
normas de gestão financeira e patrimonial da 
administração direta e indireta bem como 
condições para a instituição e funcionamento de 
fundos. 

 

50. De acordo com a Constituição assinale alternativa 
errada: 

a) As emendas ao projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual. 

b) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às 
diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 
créditos adicionais serão apreciados pelas duas 
Casas do Congresso Nacional, na forma de cada 
regimento interno da respectiva Casa. 

c) Caberá a uma Comissão mista permanente de 
Senadores e Deputados examinar e emitir parecer 
sobre os planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais previstos na Constituição. 

 

d) Caberá a uma Comissão mista permanente de 
Senadores e Deputados examinar e emitir parecer 
sobre os projetos de lei do PPA, LDO e LOA. 

e) Caberá a uma Comissão mista permanente de 
Senadores e Deputados examinar e emitir parecer 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo 
Presidente da República. 

 

51. De acordo com a Constituição, assinale 
alternativa errada: 

a) As emendas ao projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual, desde que 
sejam constitucionais. 

b) O Presidente da República poderá enviar 
mensagem ao Congresso Nacional para propor 
modificação nos projetos a que se refere este artigo 
enquanto não iniciada a votação, na Comissão 
mista, da parte cuja alteração é proposta. 

c) Emendas que incidam sobre dotações para pessoal 
e seus encargos, serviço da dívida, transferências 
tributárias constitucionais para Estados, Municípios 
e Distrito Federal não poderão sofrer anulação de 
despesa para fins de emendas parlamentares. 

d) Em regra, as emendas ao projeto de lei do 
orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem 
somente podem ser aprovadas caso indiquem os 
recursos necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de despesa. 

e) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual 
ou aos projetos que o modifiquem somente podem 
ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 
 
 

CONTABILIDADE PÚBLICA  
Gilmar Possati 

52. Acerca da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, julgue as assertivas a seguir: 

I. Todos os Serviços Sociais Autônomos estão dentro 
do escopo obrigatório de aplicação das Normas 
Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor 
Público, por expressa determinação do Tribunal de 
Contas da União. 
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II. O escopo de aplicação obrigatório da 
Contabilidade Pública engloba os órgãos/entidades 
que estão inclusos no orçamento fiscal e no 
orçamento da seguridade social. 

III. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, os conselhos de regulamentação 
profissional aplicam facultativamente as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor 
Público. 

Está correto o que se afirma em 

a) II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

53. Assinale a alternativa correta sobre as 
Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor 
Público. 

a) Uma receita tributária arrecadada é evidenciada 
tanto no balanço financeiro como no balanço 
orçamentário. 

b) O balanço patrimonial indica o saldo patrimonial 
do exercício obtido pelo confronto entre as 
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. 

c) A demonstração das variações patrimoniais, 
segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao 
Setor Público, evidencia as variações patrimoniais 
quantitativas do exercício, incluindo as mutações 
patrimoniais da receita e da despesa. 

d) O balanço financeiro é parte integrante das 
demonstrações contábeis aplicadas ao setor 
público, nos termos da NBC TSP 11. 

e) O balanço orçamentário é elaborado com base no 
regime misto, no qual as receitas são reconhecidas 
pela arrecadação e as despesas pela liquidação. 

 

54. Assinale a opção que indica Princípios de 
Contabilidade expressamente previstos na NBC TSP 
– Estrutura Conceitual 

a) tempestividade e competência 

b) prudência e relevância 

 

c) continuidade e competência 

d) entidade e continuidade 

e) prudência e tempestividade 

 

55. Assinale a opção correta, acerca das disposições 
previstas na NBC TSP Estrutura Conceitual:  

a) os bens e direitos, desde que mensurados 
confiavelmente, devem ser reconhecidos como 
ativos no balanço patrimonial. 

b) o superávit ou o déficit da entidade para o 
exercício é a diferença entre as receitas e as 
despesas que constam na demonstração que 
evidencia o desempenho das entidades do setor 
público. 

c) contribuição aos proprietários corresponde à saída 
de recursos da entidade a título de distribuição a 
partes externas, que representa retorno sobre a 
participação ou a redução dessa participação no 
patrimônio líquido da entidade. 

d) nem todos os itens que satisfaçam os critérios de 
reconhecimento são inseridos nas demonstrações 
contábeis. 

e) custo de reposição de um ativo é o custo mais 
econômico exigido para a entidade substituir o 
potencial de serviços do ativo na data do relatório, 
exceto o montante que a entidade recebe a partir de 
sua alienação ao final da sua vida útil. 

 

56. O custo de liberação é o termo utilizado no 
contexto dos passivos para se referir ao mesmo 
conceito de __________________ utilizado no contexto 
dos ativos. Assinale a opção que preenche 
corretamente a lacuna acima. 

a) custo de reposição ou substituição 

b) valor em uso 

c) valor de mercado 

d) preço líquido de venda 

e) custo histórico 
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CONTROLE EXTERNO 
Herbert Almeida 

57. Considerando as disposições da Declaração de 
Lima, marque a opção correta. Ao julgar, considere 
que EFS significa Entidade Fiscalizadora Superior. 

a) O controle prévio tem a vantagem de diminuir o 
volume de trabalho e identificar adequadamente as 
responsabilidades previstas no direito público. 

b) A auditoria realizada por uma EFS não pode 
determinar o ressarcimento por prejuízos 
provocados ou prevenir novas ocorrências de 
violações. 

c) Toda EFS deve realizar controle prévio, 
independentemente da situação jurídica de cada 
país. 

d) O controle prévio realizado por uma EFS tem a 
vantagem de poder impedir prejuízos antes de sua 
ocorrência.  

e) Se houver um controle prévio bem instituído, a 
EFS não será encarregada dos procedimentos de 
auditoria. 

 

58. A instituição de ato normativo dispondo sobre os 
procedimentos para a remessa da prestação de 
contas anual ao TCM-SP insere-se na função: 

a) de ouvidor, na medida em que as normas são 
elaboradas conforme as informações enviadas pela 
sociedade. 

b) consultiva, uma vez que é a forma de os 
jurisdicionados consultarem as informações para a 
prestação de contas. 

c) judicante, em relação às contas dos 
administradores, e opinativa, em relação às contas 
do Prefeito Municipal. 

d) sancionatória, desde que o ato normativo 
discipline a forma de aplicação das penalidades. 

e) normativa, pois cabe ao Plenário do TCM expedir 
instruções normativas sobre os processos e 
matérias que lhe devam ser submetidos. 

 

 

 

 

 

 

59. Sobre a organização do TCM-SP, é correto afirmar 
que:  

a) as atribuições do Presidente do TCM são 
indelegáveis. 

b) os conselheiros elegerão, entre seus pares, o 
Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor do 
Tribunal, para mandato correspondente a um ano. 

c) o juiz singular não é considerado um órgão do 
Tribunal de Contas. 

d) os conselheiros não terão as mesmas garantias, 
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e 
vantagens dos conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo. 

e) não se admite reeleição para os mandatos de 
Presidente, Vice-Presidente e Corregedor. 

 

60. Conforme entendimento majoritário, as decisões 
dos tribunais de contas possuem natureza: 

a) administrativa e a decisão que imputar débito ou 
multa terá eficácia de título executivo. 

b) jurisdicional, ainda que possam ser revistas pelo 
Poder Judiciário. 

c) legislativa, constituindo coisa julgada formal e 
material. 

d) jurisdicional, com força de coisa julgada após 
decisão irrecorrível do Tribunal Pleno. 

e) administrativa, passíveis de revisão pelo Poder 
Legislativo. 
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Preencha o Gabarito! 
 

https://bit.ly/Simulado-TCMSP-28-06-20 
 

Conheça nosso sistema de questões! 
 

 

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões 
cadastradas e mais soluções por professores. Clique no banner e aproveite os 
descontos e bônus imperdíveis! 

 
 

 
 
 

Não é assinante? 
 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 
gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 
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