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Simulado Especial 

10º 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-TCM-SP-09-08  
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PORTUGUÊS 
Adriana Figueiredo 

TEXTO 

Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim 
 

 Conhece o vocabulário escardinchar? Qual 
o feminino de cupim? Qual o antônimo de póstumo? Como 
se chama o natural do Cairo? 

 O leitor que responder “não sei” a todas 
estas perguntas não passará provavelmente em nenhuma 
prova de Português de nenhum concurso oficial. Mas, se 
isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, 
receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, 
seu semelhante e seu irmão. 

 Porque a verdade é que eu também não 
sei. Você dirá, meu caro professor de Português, que eu 
não deveria confessar isso; que é uma vergonha para mim, 
que vivo de escrever, não conhecer o meu instrumento de 
trabalho, que é a língua. 

 Concordo. Confesso que escrevo de 
palpite, como outras pessoas tocam piano de ouvido. De 
vez em quando um leitor culto se irrita comigo e me 
manda um recorte de crônica anotado, apontando erros de 
Português. Um deles chegou a me passar um telegrama, 
felicitando-me porque não encontrara, na minha crônica 
daquele dia, um só erro de Português; acrescentava que eu 
produzira uma “página de bom vernáculo, exemplar”. Tive 
vontade de responder: “Mera coincidência – mas não o fiz 
para não entristecer o homem. 

 Espero que uma velhice tranquila – no 
hospital ou na cadeia, com seus longos ócios – me permita 
um dia estudar com toda calma a nossa língua, e me 
penitenciar dos abusos que tenho praticado contra a sua 
pulcritude. (Sabem qual o superlativo de pulcro? Isto eu 
sei por acaso: pulquérrimo! Mas não é desanimador saber 
uma coisa dessas? Que me aconteceria se eu dissesse a 
uma bela dama: a senhora é pulquérrima? Eu poderia me 
queixar se o seu marido me descesse a mão?) 

 Alguém já me escreveu também – que eu 
sou um escoteiro ao contrário: “Cada dia você parece que 
tem de praticar a sua má ação – contra a língua.” Mas acho 
que isso é exagero. 

 Como também é exagero saber o que quer 
dizer escardinchar. Já estou mais perto dos cinquenta que 
dos quarenta; vivo de meu trabalho quase sempre 
honrado, gozo de boa saúde e estou até gordo demais, 
pensando em meter um regime no organismo – e nunca 
soube o que fosse escardinchar. Espero que nunca, na 
minha vida, tenha escardinchado ninguém; se o fiz, mereço 
desculpas, pois nunva tive essa intenção. 

 Vários problemas e algumas mulheres já 
me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. Morrerei 
sem saber isso. E o pior é que não quero saber; nego-me 

terminantemente a saber, e, se o senhor é um desses 
cavalheiros que sabem qual é o feminino de cupim, tenha a 
bondade de não me cumprimentar. 

 Por que exigir essas coisas dos candidatos 
aos nossos cargos públicos? Por que fazer do estudo da 
língua portuguesa uma série de alçapões e adivinhas, como 
essas histórias que uma pessoa conta para “pegar” as 
outras? O habitante do Cairo pode ser cairense, cairel, 
caireta, cairota ou cariri – e a única utilidade de saber qual 
a palavra certa será para decifrar um problema de 
palavras cruzadas. Vocês não acham que nossos 
funcionários públicos já gastam um parte excessiva do 
expediente matando palavras cruzadas da Última Hora ou 
lendo o horóscopo e as histórias em quadrinhos de O 
Globo? 

 No fundo o que esse tipo de gramático 
deseja é tornar a língua portuguesa odiosa; não alguma 
coisa através da qual as pessoas se entendam, mas um 
instrumento de suplício e de opressão que ele, gramático, 
aplica sobre nós, os ingnaros. 

 Mas a mim é que não me escardincham 
assim, sem mais nem menos: não sou cachoeirense, de 
Cachoeiro, honradamente – de Cachoeiro de Itapemirim! 
(Rubem Braga) 

 
 
01. O título do texto – “Nascer no Cairo, ser fêmea de 

cupim” – refere-se ao fato do autor:  

a) destacar um conhecimento essencial para o 
domínio da língua portuguesa no Brasil. 

b) ressaltar fenômenos linguísticos aos quais ele 
considera muito significativos para o entendimento 
da língua 

c) citar conhecimentos linguísticos que são 
motivadores das reflexões propostas no texto. 

d) destacar um conteúdo linguístico básico para o 
estabelecimento da comunicação. 

e) exemplificar o uso cotidiano da língua feito por ele 
nos próprios textos.  
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02. Ao afirmar “se o senhor é um desses cavalheiros 
que sabem qual é o feminino de cupim, tenha a 
bondade de não me cumprimentar.” (8º parágrafo), 
conclui-se que o autor do texto apresenta: 

a) Sua opinião sobre um certo tipo de 
comportamento com relação à língua portuguesa. 

b) Sua compreensão com os gramáticos que fazem 
esse tipo de exigência. 

c) Sua indiferença em relação a termos usuais para a 
compreensão da comunicação. 

d) Sua erudição em empregar termos poucos usais no 
texto, demonstrando seu conhecimento linguístico. 

e) Sua falta de educação com seus leitores. 

 

03. Leia o fragmento a seguir para responder à 
questão. 

“...se isso pode servir de algum consolo à sua 
ignorância, receberá um abraço de felicitações 
deste modesto cronista, seu semelhante e seu 
irmão” as palavras “ignorância” e “modesto” se 
classificam, respectivamente, como 

a) Adjetivo e adjetivo 

b) Substantivo e substantivo 

c) Substantivo e advérbio 

d) Substantivo e adjetivo 

e) Adjetivo e advérbio 

 

04. Em  - “Vários problemas e algumas mulheres já 
me tiraram o sono.” A forma verbal em destaque 
tem como tipo de sujeito 

a) Indeterminado – 3º pessoa do plural 

b) Desinencial – referente a “eles” 

c) Composto -  núcleo  “problemas” / “mulheres” 

d) Desinencial – representando pelo pronome “me” 

e) Simples – o sono 

 

 

 

 

 

 

 

05. Em  - Você dirá, meu caro professor de Português, 
que eu não deveria confessar isso... - o uso das 
vírgulas se justifica porque: 

a) Isola o aposto 

b) Isola oração explicativa 

c) Isola o adjunto adverbial deslocado 

d) Isola oração adverbial  

e) Isola vocativo 

 

06.  “De vez em quando um leitor culto se irrita 
comigo e me manda um recorte de crônica anotado, 
apontando erros de Português” 

No contexto, a locução adverbial  em destaque 
apresenta sentido de 

a) alternância. 

b) tempo. 

c) modo. 

d) intensidade. 

e) oposição. 

 

07. Na expressão –  No fundo o que esse tipo de 
gramático deseja é tornar a língua portuguesa 
odiosa; não alguma coisa através da qual as pessoas 
se entendam, mas um instrumento de suplício e de 
opressão que ele, gramático, aplica sobre nós, os 
ingnaros.– o  sinônimo de ingnaros é 

a) Letrados 

b) Doutos 

c) Instruídos 

d) Cultos 

e) Obtusos 
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08. Em - Como o tão dilapidado termo “ética”, muitas 
palavras perdem o sentido conceitual nas práticas 
em sociedade. 

Considerando-se o trecho acima, assinale a 
alternativa correta. 

a) O termo muitas, por ser adjetivo, aceita flexão para 
o plural. 

b) O termo como estabelece relação de comparação 
entre as informações. 

c) Se o termo palavras fosse flexionado no singular, o 
verbo permaneceria no plural porque o sujeito é 
composto, constituído pelo núcleo: “ética” e 
“palavras”. 

d) A pontuação no trecho está incorreta, devendo-se 
omitir a vírgula após “ética”, já que o termo é sujeito 
de “perdem” 

e) O adjetivo dilapidado está incorreto, pois, por 
englobar os termos “ética” e “palavras”, deveria 
estar flexionado no feminino plural. 

 

09. Em “A Polícia Federal fará investigações por 
rastreamento digital. Para isso, vai contar com um 
equipamento espacial sofisticadíssimo para 
captação de mensagens da deep web” o pronome 
ISSO refere-se a: 

a) Polícia Federal 

b) Digital 

c) Captação de mensagens da deep web. 

d) Equipamento espacial sofisticadíssimo 

e) Investigações por rastreamento digital 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 
que substitui a forma verbal destacada no segmento 
a seguir, sem alterar seu sentido – Confesso que 
escrevo de palpite, como outras pessoas tocam 
piano de ouvido. 

a) nego 

b) reconheço 

c) patenteio 

d) combino 

e) concordo 

 

 

11. Há exemplo de uso coloquial da linguagem no 
seguinte trecho: 

a) Ele revela que ficou vários anos planejando a 
viagem dos sonhos. 

b) As plataformas digitais de pagamentos têm sido 
grandes aliadas das lives solidárias durante a 
pandemia 

c) Tudo foi projetado para que o público entrasse 
com a gente nessa grande aventura romântica e 
tecnológica. 

d) Desde o dia 3 de agosto, passaram a valer as novas 
especificações da gasolina comercializada no Brasil. 

e) Assistimos ao jogo com muita empolgação. 

 

12. Em – “Desse jeito não escrevo mais” (Mário de 
Andrade) – a locução adverbial em destaque 
expressa sentido de: 

a) Modo 

b) Dúvida 

c) Tempo 

d) Afirmação 

e) Intensidade 

 

13. Na questão, assinale a alternativa que completa, 
correta e respectivamente, os espaços das frases 
dadas. 

Ao interceptar o carro _________estavam as caixas 
suspeitas, a delegada pediu ______ irritada que os 
ocupantes saíssem do automóvel.  

a) que … meia 

b) de que … meia 

c) em que … meia 

d) em que … meio 

e) de que … meio 
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14. Há emprego do sentido figurado das palavras em: 

a) Os brasileiros são um dos povos mais atrasados do 
mundo. 

b) Ver uma borboleta sobrevoando um jardim é 
emocionante. 

c) O SUS Serviço Único de Saúde tem se mostrado 
eficiente durante a pandemia. 

d) Ele era guarda-noturno daquele estabelecimento. 

e) O trânsito em São Paulo é um pesadelo sem fim. 

 

15. Em – Não vou assumir a dívida, a não ser que 
você me ajude. – a oração em destaque é: 

a) Oração principal deslocada no período 

b) Oração subordinada adverbial, encerrando ideia 
de condição 

c) Oração coordenada sindética, encerrando ideia de 
sequência de ações. 

d) Oração subordinada adverbial, encerrando ideia 
de consequência 

e) Oração coordenada, encerrando ideia de oposição. 

 

16. O Código de Ética determina que não apenas  o 
engenheiro responsável assine o termo de 
confidencialidade da patente, como exige de todos 
os membros da equipe dele sigilo sobre  processo 
de produção do equipamento por 5 anos. 
O par correlato “não apenas... como”, em destaque 
na passagem do texto, estabelece entre as orações 
relação de 

a) adversidade. 

b) adição. 

c) alternância. 

d) conclusão. 

e) explicação. 

 

17. A frase –   Quase nunca, as coisas que o estúpido 
fala fazem sentido – está corretamente reescrita, no 
que se refere ao uso da pontuação, e sem alteração 
de sentido, em: 

a) As coisas que o estúpido fala quase nunca, fazem 
sentido. 

 

 

b) As coisas que o estúpido fala, fazem quase nunca, 
sentido. 

c) As coisas que o estúpido fala, quase nunca, fazem 
sentido. 

d) As coisas que o estúpido fala fazem, quase nunca 
sentido. 

e) As coisas que o estúpido quase nunca fala, fazem 
sentido. 

 

18. Assinale a alternativa cuja forma verbal em 
destaque expressa possibilidade de que um fato ou 
evento venha a se realizar. 

a) Eu estava ali, quando tudo aconteceu. 

b) Agradeci e respondi que não me queria. 

c) A TV nunca me fez falta – e continua não fazendo. 

d) Se eu estiver fora e alguém me procurar, anote o 
recado. 

e) A única solução é manter-me calmo. 

 

19. Assinale a alternativa na qual a preposição de, 
destacada, estabelece uma relação de posse. 

a) Estava fora de si de tanta preocupação. 

b) Noventa por cento das escolas estadunidenses dão 
aula sobre o combate às drogas. 

c) Construímos uma casa de madeira na praia. 

d) As pessoas morrem de fome Brasil afora...  

e) Saía de manhã muito apressado. 

 

20. Considerando que o adjetivo é uma palavra que 
modifica o substantivo, com ele concordando em 
gênero e número, assinale a alternativa em que a 
palavra destacada é um adjetivo. 

a) A ideia da escola é fazer vários eventos 
multiculturais durante o ano. 

b) Eles quiseram só conversar com ela. 

c) Eu queria que ele fosse embora logo. 

d) Esperançar é um verbo que devemos conjugar 
diariamente. 

e) A crueldade não tem limites na civilização 
moderna. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

Guilherme Neves 

21. O Estratégia promoveu um evento o convite foi 
vendido a R$ 30,00, sendo que os assinantes 
ilimitados do site pagavam metade. Sabendo-se que 
foram vendidos 500 convites e que foram 
arrecadados R$ 12.750,00, então o número de 
assinantes ilimitados nesse evento foi 

a) 100. 

b) 120. 

c) 130. 

d) 140. 

e) 150. 

 

22. Considerando a sequência numérica (0, 2, 4, 6, 
12, 14, 28, 30, ...), o número seguinte ao 30 é: 

a) um múltiplo de 7. 

b) um número primo. 

c) um quadrado perfeito. 

d) um cubo perfeito. 

e) um múltiplo de 12. 

 

23. As medidas das telas dos televisores são feitas 
segundo a diagonal do retângulo ou quadrado que 
as define. Um aparelho de 32 polegadas teve sua 
diagonal medida com uma régua milimetrada que 
acusou 80 cm. Assim, quando a tela de um televisor 
de 42 polegadas for medida com a mesma régua, 
esta acusará 

a) 90 cm. 

b) 95 cm. 

c) 100 cm. 

d) 105 cm. 

e) 110 cm. 

 

24. Um laboratório produz 23 produtos entre soros, 
vacinas e biofármacos, sendo X tipos de soros, Y 
tipos de vacinas e Z tipos de biofármacos. Sabe-se 
que o número X é o dobro do número Y mais dois, e 
que Z é a metade de Y. Nesse caso, o total de tipos 
de soro produzidos por esse laboratório é 

a) 14. 

b) 12. 

c) 8. 

d) 6. 

 

e) 3. 

 

25. Uma jarra está com refresco até 3/4 de sua 
capacidade máxima. Foram colocados 100 mL e 
ficou faltando 1/5 de refresco para completar a 
capacidade máxima da jarra. Pode-se concluir que 
essa jarra tem uma capacidade máxima, em litros, 
igual a 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

26. Em um ponto de pedágio, o valor cobrado para 
carros é R$ 9,00, e para caminhões, R$ 3,00 por 
eixo. Em um determinado dia, passaram pela praça 
de pedágio apenas carros e caminhões de 4 ou 5 
eixos. Sabendo que para cada 7 caminhões de 4 
eixos passaram 4 caminhões de 5 eixos, que 1.000 
carros pagaram pedágio e que o total arrecadado foi  

R$ 23.400,00, o número de caminhões que pagaram 
pedágio foi 

a) 900. 

b) 1.000. 

c) 1.100. 

d) 1.200. 

e) 1.400. 

 

27. O dígito das unidades do número       é o 
algarismo 

a) 1. 

b) 3. 

c) 5. 

d) 7. 

e) 9 
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28. Fabrício, Marcos, Douglas e Samuel são 4 amigos 
cuja soma das idades é 116. Sabe-se que Fabrício é 
14 anos mais velho que Marcos e Douglas é 6 anos 
mais velho do que Samuel. Há quatro anos, a idade 
de Fabrício era o dobro da idade de Samuel. A 
diferença, em módulo, entre as idades de Marcos e 
Douglas, é 

a) 10 anos. 

b) 8 anos. 

c) 6 anos. 

d) 4 anos. 

e) 2 anos. 

 

29. A proposição “Penso, logo existo” é logicamente 
equivalente a: 

a) Penso e existo. 

b) Nem penso, nem existo. 

c) Não penso ou existo. 

d) Penso ou não existo. 

e) Existo, logo penso 

 

30. Assinale a alternativa que contém a negação da 
proposição “Alguma lâmpada está acesa e todas as 
portas estão fechadas”. 

a) Todas as lâmpadas estão apagadas e alguma porta 
está aberta. 

b) Todas as lâmpadas estão apagadas ou alguma 
porta está aberta. 

c) Alguma lâmpada está apagada e nenhuma porta 
está aberta. 

d) Alguma lâmpada está apagada ou nenhuma porta 
está aberta. 

e) Alguma lâmpada está apagada e todas as portas 
estão abertas. 

 

 
ATENDIMENTO COM QUALIDADE  

Douglas Schneider 

31. O TCM-SP necessita que seus servidores 
preocupem-se com a qualidade no atendimento, a 
fim de manter o tribunal produtivo e eficaz na 
prestação de serviços públicos. O atendimento por 
excelência pode ser sinônimo de 

a) transparência e subjetividade. 

b) firmeza e confrontação. 

 

c) empatia e atenção. 

d) alegria e ousadia. 

e) informalidade e honestidade. 

 

32. O atributo de um serviço capaz de medir o quanto 
o atendimento ao cliente pode ser personalizado e 
individualizado de acordo com suas necessidades é 
a 

a) transparência. 

b) confiabilidade. 

c) empatia. 

d) tangibilidade. 

e) responsividade. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Ricardo Vale  

 
33. O município X editou lei estabelecendo a política 

municipal do meio ambiente, visando, dentre outros 
objetivos, à proteção e recuperação dos 
ecossistemas locais. Segundo a Constituição 
Federal, o referido diploma legal: 

a) É inconstitucional, por invadir competência 
privativa da União para legislar a respeito. 

b) Deve ser considerado válido, já que o assunto é 
pertinente ao interesse local. 

c) É constitucional, levando em conta que legislar 
sobre meio ambiente é tarefa reservada à 
competência comum a todos os entes. 

d) É inconstitucional, uma vez que compete à União e 
aos estados legislar concorrentemente sobre meio 
ambiente. 

e) Somente será válido caso a União tenha autorizado 
o município, por meio de lei complementar, a 
disciplinar o tema. 
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34. Inácio é ex-servidor efetivo que fora aposentado 
compulsoriamente, após ter atingido 75 anos de 
idade. Inácio decidiu que irá se candidatar ao cargo 
de senador nas próximas eleições, mas ficou 
sabendo que sua remuneração poderia ser reduzida 
caso seja ultrapassado o teto constitucional. 
Segundo o disposto na Constituição da República, é 
correto dizer que: 

a) Inácio não pode se candidatar a qualquer cargo 
eletivo, em virtude de ter atingido a idade limite 
para a aposentadoria compulsória. 

b) Os proventos e os subsídios de senador, caso 
Inácio venha a ser eleito, deverão ser considerados 
em sua totalidade para fins de incidência do teto 
constitucional. 

c) Inácio não precisará observar o teto constitucional, 
tanto no que diz respeito aos proventos de 
aposentadoria quanto ao subsídio de senador. 

d) Os proventos de aposentadoria e a remuneração 
relativa ao mandato eletivo deverão ser 
consideradas isoladamente, para fins de adequação 
ao teto constitucional. 

e) Inácio não poderá acumular seus proventos com a 
remuneração relativa ao cargo eletivo. 

 

35. O governador de determinado estado da 
Federação enviou proposta de emenda à 
Constituição Estadual, instituindo novo órgão 
incumbido da fiscalização financeiro-orçamentária 
dos municípios de seu território. À luz do que 
estabelece a Constituição Federal, pode-se afirmar 
que: 

a) A emenda é inconstitucional, por violar a 
autonomia municipal no exercício de sua 
capacidade de auto-organização. 

b) A emenda é inconstitucional, já que a Constituição 
veda a instituição de novos Tribunais de Contas dos 
Municípios.  

c) A emenda é inválida, em razão de ausência de lei 
complementar estabelecendo o período em que 
novas Cortes de Contas municipais podem ser 
criadas. 

d) A emenda deverá ser declarada inconstitucional, já 
que, atualmente, o controle externo realizado pelas 
Câmaras Municipais deve ser exercido com o auxílio 
do Tribunal de Contas do Estado.  

 

e) A instituição do novo Tribunal de Contas é válida, 
desde que alcance a fiscalização de todos os 
municípios localizados no território do Estado.  

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Antônio Daud 

36. A sociedade empresária privada “Alfa Beta Gama” 
foi incorporada ao patrimônio público, sendo que, 
posteriormente, foi constatada a prática de ato de 
desonestidade, por um de seus agentes, em 
desfavor dos cofres da entidade. Nesta situação, à 
luz da disciplina contida na Lei 8.429/1992, é 
correto afirmar que 

a) tal ato não pode ser enquadrado como 
improbidade administrativa, em razão de se tratar 
de empresa privada.  

b) tal ato não pode ser enquadrado como 
improbidade administrativa, em razão de ter sido 
praticado por um particular. 

c) o ato pode ser enquadrado como improbidade 
administrativa, sendo que a respectiva sanção 
patrimonial ficará limitada à repercussão do ilícito 
sobre os cofres públicos. 

d) o ato pode ser enquadrado como improbidade 
administrativa, sendo que o infrator estará sujeito, 
entre outras sanções, à cassação temporária dos 
direitos políticos. 

e) o ato pode ser enquadrado como improbidade 
administrativa, sujeitando o infrator à condenação 
ao integral ressarcimento ao erário.  

 

37. É dispensável a licitação: 

a) para contratação de artista consagrado.  

b) para compras de até R$ 33 mil reais. 

c) quando não acudirem interessados à licitação 
anterior, em qualquer caso. 

d) quando municípios tiverem que intervir no 
domínio econômico para regular preços ou 
normalizar o abastecimento, desde que a 
municipalidade tenha mais de 10 milhões de 
habitantes. 

e) para locação de imóvel destinado ao atendimento 
das finalidades precípuas da administração.  
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38. Assinale, à luz do texto constitucional, a 
alternativa que  elenca competência do Congresso 
Nacional: 

a) fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, à 
exceção daqueles relativos à administração 
indireta.  

b) anular atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar. 

c) julgar as contas prestadas por todos os 
administradores públicos federais. 

d) processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República nos crimes de responsabilidade. 

e) exercer o controle externo com auxílio de órgão 
independente e autônomo da esfera federal.  

 
 

AUDITORIA  
Guilherme Sant'anna 

39. É objetivo do auditor independente: 

a) Prevenir e detectar fraudes e erros 

b) Examinar as demonstrações contábeis e sobre elas 
emitir uma opinião 

c) Atestar a eficiência e eficácia dos negócios da 
entidade auditada 

d) Apresentar as demonstrações contábeis 

e) Implantar os controles internos  

 

40. A respeito do controle interno, assinale a 
assertiva correta: 

a) É de responsabilidade do auditor independente 

b) Não cabe ao auditor independente testar o efetivo 
funcionamento dos controles internos 

c) São de responsabilidade da administração da 
entidade e dos responsáveis pela governança 

d) Tem natureza preventiva apenas 

e) Não deve ser observado por todos os funcionários 
da entidade  

 

41. Ao examinar os registros contábeis da entidade, o 
auditor independente quis conferir a exatidão 
aritmética do saldo de depreciação acumulada 
apurado pela entidade. Nesse caso, o auditor 
aplicou o procedimento de: 

 

a) Apuração 

b) Exame e contagem física 

c) Observação 

d) Conferência externa 

e) Recálculo  

 

42. Segundo a estrutura do COSO ICIF/2013, o 
controle interno é dirigido para atingir os objetivos 
nas seguintes categorias: 

a) operacional, divulgação, conformidade e 
estratégico 

b) estratégico, tático e operacional 

c) normativo, condizente e relativo 

d) operacional, divulgação e conformidade 

e) a priori e a posteriori 

 
 

CONTABILIDADE GERAL  
Gilmar Possati 

43. Assinale a alternativa correta acerca do 
patrimônio das empresas.  

a) Os valores a receber de terceiros representam 
bens da empresa e, em regra, devem ser 
classificados como um ativo. 

b) Os direitos são itens avaliados em moeda capazes 
de satisfazer às necessidades das entidades, sejam 
pessoas físicas ou jurídicas. 

c) As obrigações representam as dívidas que a 
entidade contrata junto a terceiros, a exemplo dos 
adiantamentos a fornecedores. 

d) As duplicatas a receber são exemplos típicos de 
direitos de uma empresa. 

e) As obrigações da empresa representam aplicações 
de recursos. 
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44. Determinada empresa comercial apresentou as 
seguintes informações, extraídas da demonstração 
do resultado ao final do exercício social: 

Faturamento   271.600,00 

IPI no faturamento  (13.500,00) 

Resultado bruto  162.500,00 

Receita bruta de vendas 258.100,00 

Receita líquida de vendas 228.250,00 

Custo da Mercadoria Vendida 65.750,00 

De posse dessas informações, pode-se afirmar que as 
deduções da receita bruta correspondem a: 

a) R$ 95.600,00 

b) R$ 43.350,00 

c) R$ 29.850,00 

d) R$ 22.500,00 

e) R$ 18.250,00 

 

45. Julgue os itens abaixo em Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que descreve a 
sequência correta. 

(  ) Para que um bem seja enquadrado na definição de 
ativo intangível ele deve cumulativamente ser 
identificável, controlável e gerador de benefícios 
futuros.  

(  ) Serão classificadas como ajustes de avaliação 
patrimonial, enquanto não computadas no 
resultado do exercício em obediência ao regime de 
competência, as contrapartidas de aumentos ou 
diminuições de valor atribuídos a elementos do 
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação 
a custo corrente. 

( ) Quando a empresa adquire as suas próprias ações, 
independentemente de estarem integralizadas ou 
não, deverá registrar o valor da operação como 
ações em tesouraria, conta retificadora do 
patrimônio líquido. 

a) V, V, V. 

b) V, F, V. 

c) V, F, F. 

d) F, V, V. 

e) F, F, V. 

 

 

46. Determinada empresa apresentou as seguintes 
informações referentes a expectativas processuais. 

Processo Ambiental R$ 200.000,00  Probabilidade 
de perda 60% 

Processo Tributário R$ 150.000,00 Probabilidade 
de perda 45% 

Processo Trabalhista R$ 80.000,00 Probabilidade 
de perda 1% 

Com base nas informações acima, considerando que 
há estimativa confiável da saída de recursos para 
todos os processos acima descritos, a empresa 
deverá constituir provisões no valor de 

a) R$ 188.300,00  

b) R$ 200.000,00 

c) R$ 230.000,00 

d) R$ 350.000,00 

e) R$ 430.000,00 

 

 

ORÇAMENTO PÚBLICO  
Luciana Marinho 

47. O princípio orçamentário previsto na 
Constituição que diz que, para evitar caudas 
orçamentárias ou orçamento rabilongos, não se 
pode incluir dispositivo estranho à Lei 
Orçamentária Anual, trata-se do princípio:  

a) exclusividade. 

b) legalidade. 

c) não afetação da receita. 

d) unidade. 

e) nenhuma das anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 
10º Simulado – TCM-SP – Auxiliar Técnico – 09/08/2020 

 

 

48.Em relação as características do orçamento 
público no Brasil, julgue os itens que se segue:  

I. Sendo o elo entre planejamento de médio prazo e 
planejamento operacional, o PPA deve dispor sobre 
as alterações na legislação tributária. 

II. A LDO compreende as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente. 

III. Segundo à Constituição, os orçamentos fiscal e de 
investimento, compatibilizados com o plano 
plurianual, terão entre suas funções a de reduzir 
desigualdades inter-regionais, segundo critério 
populacional. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Estão corretos os itens II e III. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão errados. 

 

49. De acordo com a lei 4.320/64 no tocante à receita 
e despesas, assinale alternativa errada: 

a) Tributo é a receita derivada instituída pelas 
entidades de direito público, compreendendo os 
impostos, as taxas e contribuições nos termos da 
constituição e das leis vigentes em matéria 
financeira, destinando-se o seu produto ao custeio 
de atividades gerais ou especificas exercidas por 
essas entidades. 

b) São Receitas de Capital as provenientes da 
realização de recursos financeiros oriundos de 
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, destinados a 
atender despesas classificáveis em Despesas de 
Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 

c) O superávit do Orçamento Corrente resultante do 
balanceamento dos totais das receitas e despesas 
correntes não constituirá item de receita 
orçamentária. 

d) São Receitas Correntes as receitas tributária, de 
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, 
de serviços e outras e, exceto, as provenientes de 
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, quando destinadas a  

 

atender despesas classificáveis em Despesas 
Correntes. 

e) A receita classificar-se-á nas seguintes categorias 
econômicas em receitas correntes e receitas de 
capital. 

 

50. Conforme preceitua a LRF, assinale a alternativa 
incorreta: 

a) Constituem requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal a criação, previsão 
e efetiva auferição de todos os tributos da 
competência constitucional do ente federativo; 

b) Não é permitida a realização de transferências 
voluntárias para a entidade federativa que não 
observe o disposto no item anterior, no que se se 
refere aos impostos. 

c) As previsões de receita deverão atender às normas 
técnicas e previstas em lei, considerarão as 
consequências das alterações na legislação, da 
mudança do índice de preços, do crescimento 
econômico ou de qualquer outro fator importante e 
serão acompanhadas de demonstrativo de sua 
evolução no último triênio, da projeção para biênio 
seguinte àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

d) Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal. 

e) O Poder Executivo de cada ente colocará à 
disposição dos demais Poderes e do Ministério 
Público, no máximo trinta dias antes do prazo final 
para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias, os estudos e as estimativas das 
receitas para o exercício subsequente, inclusive da 
corrente líquida, e as respectivas memórias de 
cálculo. 
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51.A LRF obriga: 

a) Apenas a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 

b) Nas referências à União, abrange o Poder 
Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os 
Tribunais de Contas, o Poder Judiciário, apenas. 

c) Ao Distrito Federal, quando se refere a Município. 

d) Quanto ao Município, apenas o seu Poder 
Executivo e Legislativo, e respectivas 
administrações diretas, fundos, autarquias, 
fundações e empresas estatais dependentes. 

e) Quanto a Tribunais de Contas estão incluídos: 
Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do 
Estado, apenas. 

 
 

CONTABILIDADE PÚBLICA  
Gilmar Possati 

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

I. A NBC TSP Estrutura Conceitual e as demais NBCs 
TSP aplicam-se, obrigatoriamente, às entidades do 
setor público quanto à elaboração e divulgação dos 
Relatórios Contábeis de Propósito Geral (RCPGs) 
aplicados ao Setor Público. 

II. Todos os bens de uso especial e dominicais são 
controlados pela Contabilidade Pública. Já para os 
bens de uso comum, apenas aqueles que 
absorveram ou absorvem recursos públicos, ou 
aqueles eventualmente recebidos em doação, 
devem ser incluídos no ativo não circulante da 
entidade responsável pela sua administração ou 
controle, estejam, ou não, afetos a sua atividade 
operacional. 

III. Alguns usuários da informação contábil podem 
ter a prerrogativa de exigir a elaboração de 
relatórios para atender às suas necessidades 
específicas. Mesmo que esses usuários identifiquem 
que a informação fornecida pelos RCPGs seja útil 
aos seus propósitos, esses relatórios não são 
elaborados especificamente para atender a essas 
necessidades. 

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 opção que indica Demonstrações 
Contábeis aplicadas ao Setor Público previstas na 
NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis. 

a) Balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço 
patrimonial e demonstração das variações 
patrimoniais. 

b) Demonstração dos fluxos de caixa, demonstração 
das mutações do patrimônio líquido, balanço 
patrimonial e demonstração do resultado. 

c) Balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço 
patrimonial e demonstração dos fluxos de caixa. 

d) demonstração das mutações do patrimônio 
líquido, balanço patrimonial, demonstração do 
resultado e demonstração do valor adicionado. 

e) Balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço 
patrimonial, demonstração do resultado e 
demonstração dos fluxos de caixa. 

 

54. São Princípios de Contabilidade aplicados ao 
setor público, exceto: 

a) entidade 

b) prudência 

c) competência 

d) registro pelo valor original 

e) tempestividade  
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55. Acerca da NBC TSP – Estrutura Conceitual, julgue 
os itens abaixo em Verdadeiro (V) ou Falso (F) e 
assinale a opção que descreve a sequência correta. 

( ) Os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das 
Entidades do Setor Público (RCPGs) não são 
elaborados e divulgados para atender a 
necessidades de informações específicas. 

( ) As características qualitativas se aplicam a todas 
as informações financeiras e não financeiras 
apresentadas nos RCPGs, inclusive às informações 
histórica e prospectiva, além da informação 
explicativa. 

( ) Custo de reposição ou substituição é o custo mais 
econômico exigido para a entidade substituir o 
potencial de serviços de ativo (inclusive o montante 
que a entidade recebe a partir de sua alienação ao 
final da sua vida útil) na data do relatório. 

a) V, V, V. 

b) V, V, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) F, F, F. 

 

56. O preço presumido é o termo utilizado no 
contexto dos passivos para se referir ao mesmo 
conceito do __________________ para os ativos. Assinale 
a opção que preenche corretamente a lacuna acima. 

a) custo de reposição 

b) valor em uso 

c) valor de mercado 

d) preço líquido de venda 

e) custo histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE EXTERNO 
Herbert Almeida 

57. O Tribunal de Contas do Município deverá se 
pronunciar sobre a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal e de concessão de aposentadoria, nos 
termos da Constituição Federal. No entanto, não 
será objeto de registro pelo Tribunal: 

a) a alteração, após a realização do registro, da 
aposentadoria proporcional para integral. 

b) a contratação de empregado público. 

c) o provimento de servidor, previamente aprovado 
em concurso público. 

d) a contratação por tempo determinado, para 
atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

e) a concessão de revisão geral anual, que atualize os 
valores dos proventos de aposentadoria. 

 

58. Caso o TCM-SP condene um responsável ao 
ressarcimento de dano causado ao erário municipal, 
em razão de prejuízo em uma secretaria do 
Município, a ação de execução do título executivo, 
caso não quitado no prazo fixado pela Corte, caberá: 

a) ao Ministério Público Estadual. 

b) à Procuradoria-Geral do Estado. 

c) ao município de São Paulo. 

d) ao próprio TCM-SP. 

e) à Procuradoria Jurídica do TCM-SP. 
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59. Um importante instrumento de participação e de 
controle social é a formulação de denúncia 
direcionada ao Tribunal de Contas. Nos termos do 
Regimento Interno do TCM-SP, constitui requisito 
de admissibilidade da denúncia: 

a) a identificação do denunciante, mas se 
corroborada com conteúdo probatório poderá ser 
formulada anonimamente. 

b) tratar de matéria administrativa, de competência 
de qualquer tribunal de contas. 

c) ser formulada em petição escrita, oral ou 
eletrônica. 

d) estar acompanhada de documentos que 
constituam prova ou indícios relativos ao fato 
denunciado ou à existência de ilegalidade ou 
irregularidade. 

e) referir-se a órgão, administrador ou responsável, 
independentemente da jurisdição do Tribunal. 

 

60. O instrumento cabível quando houver falta de 
clareza, obscuridade, contradição, omissão ou erro 
material em decisão terminativa ou acórdão do 
Tribunal será: 

a) embargos de declaração. 

b) recurso ordinário. 

c) agravo regimental. 

d) pedido de reexame. 

e) recurso de revisão. 
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Preencha o Gabarito! 
 

https://bit.ly/Simulado-TCM-SP-09-08  
 

NÃO É ASSINANTE? 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

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 

link e conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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