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11º 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 - http://bit.ly/Simulado-TCM-SP-06-09-20 
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PORTUGUÊS 

Carlos Roberto 

01. Na questão, assinale a alternativa correta quanto 
à ortografia.  

 a) Os que pretendem fazer dos fascinorosos 
menores morais, incapazes de se decidir entre o 
bem e o mau, não se atrevem a pedir que lhes sejam 
caçado o direito de voto.  

 b) O Ministério Público consagrou os princípios da 
unidade, da indivisibilidade e da independência 
funcional, tudo como estratégia para o 
desenvolvimento de uma atuação livre de injunções 
externas.  

 c) O Direito Penal assume nova feição, devendo 
apontar suas baterias para os delitos que colocam 
em cheque os objetivos do Estado Social.  

 d) No novo Código são previlegiadas as anotações 
sobre as novidades trazidas pelo sistema e os 
aspectos da jurisprudência nacional que 
remanecem do interesse para o novo sistema 
jurídico.  

 e) A credebilidade do Ministério Público é alta e 
subistimá-lo é enfraquecer a cidadania, a justiça e o 
povo brasileiro, cuja defesa é a própria razão de sua 
existência. 

 

02. Para responder à questão, leia o texto. 

De acordo com o relatório de 2019 da Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), 17% dos habitantes dos países em 
desenvolvimento sofrem de                 _____ nutrição. 
Os números são preocupantes _______ a baixa no 
número da população atingida, cerca de 3% entre 
2017 e 2018, foi anulada pelo aumento natural da 
população. A redução da média de vítimas de fome 
para 2020 ainda é um objetivo ilusório. No Brasil, 
os famintos somam 5,2 milhões. 

(Revista Galileu) 

Os espaços do texto devem ser preenchidos, 
respectivamente, com 

a) má ... por quê 

b) mal ... por que 

c) mau ... porquê 

d) má ... porque 

e) mal ... porque 

 

03. Para responder à questão, leia o texto. 

O casamento infeliz da corrupção com 
cumplicidade e a resultante crise de autoridade na vida 
pública (com reflexos em toda sociedade, inclusive na 
família) trazem à tona a questão da moralidade. (Não estou 
usando, de propósito, a palavra ética: a pobre anda 
humilhada demais.) Não se confunda moralidade com 
moralismo, que é filho da hipocrisia. Moralidade faz parte 
da decência humana fundamental. Dispensa teorias, mas é 
a base de qualquer convívio e ordem social. Embora não 
necessariamente escrita, está contida também nas leis tão 
mal cumpridas do país. Todos a conhecem em seus traços 
mais largos, alguns a praticam. 

Moralidade é compostura. É exercer autoridade 
externa fundamentada em autoridade moral. É fiscalizar 
rigorosamente o cumprimento das leis sem ser 
policialesco. É respeitar as regras sem ser uma alma 
subalterna. Moralidade pode ser difícil num país onde o 
desregramento impera. Exige grande coragem dizer não 
quando a tentação (de roubar, de enganar, ou de 
compactuar com tudo isso) nos assedia de todos os lados, 
também de cima. Num governo, é o oposto de 
assistencialismo, que dá alguns trocados aos despossuídos, 
em lugar de emprego e educação, que lhes devolveriam a    
dignidade. É lutar pelo bem comum, perseguindo e 
escancarando a verdade mesmo que contrarie grandes e 
vários interesses. 

(Revista Veja) 

 

Assinale a alternativa em que o verbo em destaque 
está corretamente grafado e flexionado. 

a) A crise de autoridade advêem do casamento infeliz 
da corrupção com cumplicidade. 

b) Muita gente interveio tentando lutar pelo bem 
comum social. 

c) Se uma pessoa pôr sua coragem em prática, dirá 
não quando a tentação assediar. 

d) Se uma pessoa quizer manter sua decência, deverá 
praticá- la. 

e) As leis mal cumpridas do país contém em si a tão 
necessária moralidade. 

 

04. A mídia é sempre aquela. Mas será ela a guardiã 
da ética, o anjo protetor do decoro, a sentinela do 
Estado de Direito?  

Considerando I – guardiãos, II – guardiães e III – 
guardiões, é correto afirmar que o plural masculino 
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 do termo guardiã está devidamente expresso apenas 
em 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e III. 

e) II e III. 

 

05. Leia o trecho a seguir, para responder à questão. 

O retrato, às oito e meia da noite daquela segunda-
feira fatídica, era desolador. São Paulo, quarta 
maior metrópole do mundo, 20 milhões de 
moradores, estava vazia. Traumatizada. Acuada sob 
um toque de recolher informal.  

(Isto é Online) 

Observe os dois trechos a seguir para responder à 
questão. 

I. O retrato, às oito e meia da noite daquela segunda-
feira fatídica, era desolador. 

II. São Paulo, quarta maior metrópole do mundo, 20 
milhões de moradores, estava vazia. 

Empregam-se vírgulas em I e II, respectivamente, 
para intercalar 

a) aposto e aposto. 

b) adjunto adverbial e aposto. 

c) adjunto adverbial e vocativo. 

d) adjunto adverbial e adjunto adverbial. 

e) aposto e adjunto adverbial. 

 

Leia o texto a seguir, para responder às questões 
6 e 7. 

Se você é uma daquelas pessoas que acredita 
que o mundo caminha rapidamente para o abismo, o livro 
Factfulness, de Hans Rosling e família, pode ser um bom 
remédio. O tom é de autoajuda. O próprio autor usa a 
expressão “dados como terapia”. Mas isso em nada diminui 
o valor da obra, cujo propósito é mostrar que o planeta é 
um lugar bem melhor do que a maioria das pessoas pensa. 

 (Folha de S.Paulo. Adaptado) 

  

06. O prefixo que inicia o vocábulo destacado em “O 
tom é de autoajuda." também está presente, e com o 
mesmo sentido, na palavra 

 

 

a) autoral. 

b) autorização. 

c) autódromo. 

d) autoatendimento. 

e) autoritário. 

 

07. O pronome relativo cujo no trecho "cujo 
propósito é mostrar..." introduz uma oração 

a) subordinada adjetiva restritiva. 

b) subordinada adjetiva explicativa. 

c) coordenada sindética explicativa. 

d) coordenada sindética aditiva. 

e) subordinada substantiva subjetiva. 

 

08. No trecho abaixo, a coerência e o sentido seriam 
mantidos se a conjunção “mas” fosse substituída 
por 

"A decisão é unânime, mas não me calarei diante dos 
fatos." 

a) embora. 

b) logo. 

c) porque. 

d) todavia. 

e) portanto. 

 

09. Na frase “Os melhores alunos organizavam-se de 
forma diferenciada. Identificava-se, pois, os 
aprovados pelo sucesso das ações planejadas.”, a 
palavra "pois" expressa o sentido de 

a) condição. 

b) oposição. 

c) explicação. 

d) conclusão. 

e) finalidade. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 
10, 11, 12 e 13. 

 

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de 
casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, 
bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não 
foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o 
prato na mesa por engano, a imagem de relance no 
espelho. 

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez 
coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de 
jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. 
Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou 
mudo. Não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com 
os amigos. Uma hora da noite eles se iam. Ficava só, sem o 
perdão de sua presença, última luz na varanda, a todas as 
aflições do dia. 

Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate 
— meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às 
suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas 
murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. 
Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a 
Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas 
mastigando. Venha para casa, Senhora, por favor. 

(Dalton Trevisan) 

 

10. Sobre o texto de Dalton Trevisan, não é motivo 
para o apelo feito pelo homem o seguinte trecho:  

a) "Meu jeito de querer bem". 

b) "Não tenho botão na camisa". 

c) "Calço a meia furada". 

d) "Que fim levou o saca-rolha?". 

e) "a pilha de jornais ali no chão" 

 

11. Dizer que conversar com os outros era como 
"bocas raivosas mastigando", significa que:  

a) estavam se alimentando enquanto comiam.  

b) eles estavam absolutamente nervosos.  

c) o movimento de falar parece com o movimento de 
comer raivosamente.  

d) conversar com os outros perdeu o sentido.  

e) o narrador não entendia o que os outros diziam.  

 

 

 

 

12. Ainda sobre o trecho "bocas raivosas 
mastigando" há uma oração reduzida de gerúndio 
que, se desenvolvida, ficaria assim: 

a) bocas raivosas que permaneciam mastigando.  

b) bocas raivosas que mastigavam.  

c) bocas raivosas que mastigaram.  

d) bocas raivosas se mastigavam.  

e) bocas raivosas que pensavam mastigar.  

 

13. No trecho "Não foi ausência por uma semana: o 
batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, 
a imagem de relance no espelho", o uso dos dois 
pontos caracteriza: 

a) introdução de fala.  

b) trecho em variação de linguagem distinta.  

c) uma explicação.  

d) uma retificação.  

e) uma ratificação.  

 

14. Julgue os itens a seguir e marque a alternativa 
correta:  

I. Em "Damos às rosas o sabor de encantar", o sinal 
indicativo de crase é facultativo.  

II. Em "compramos à prazo a coleção de livros", o 
acento grave foi corretamente utilizado, pois é uma 
expressão adverbial.  

III. Em "de todo meu amor serei grato aqueles que o 
ofereceram", temos garantida a correção 
gramatical.  

a) As três alternativas estão corretas.  

b) Apenas a primeira está correta. 

c) As duas últimas estão corretas.  

d) nenhuma alternativa está correta.  

e) Apenas a última está correta.  
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15. Assinale a alternativa cuja reescrita do trecho a 
seguir está correta quanto à norma culta e ao 
sentido do texto.  

"O objetivo do casamento não é escolher o melhor 
par possível mundo afora, mas construir o melhor 
relacionamento possível com quem você prometeu 
amar para sempre".  

a) O objetivo do casamento, não é escolher o melhor 
par possível mundo afora, porém construir o 
melhor relacionamento possível com quem você 
prometeu amar para sempre.  

b) O objetivo do casamento não é escolher o melhor 
par possível mundo afora, todavia construir o 
melhor relacionamento possível com quem você 
prometeu amar para sempre.  

c) O objetivo do casamento não é escolher o par 
possível mundo afora, dessa forma construir o 
melhor relacionamento possível com quem você 
prometeu amar para sempre.  

d) O objetivo do casamento não é, escolher o melhor 
par possível mundo afora mas construir o melhor 
relacionamento possível com quem você prometeu 
amar, para sempre.  

e) O objetivo do casamento não é escolher o melhor 
par possível pelo mundo, e, após isso, construir o 
melhor relacionamento possível com quem você 
prometeu amar para sempre.  

 

 

16. A charge é um gênero textual que traz 
normalmente assunto do cotidiano e bem atual. No 
exemplo acima, temos uma criança assistindo a um 
programa de televisão que falava sobre o empenho 
dos cientistas em descobrir a sonhada vacina contra 
o coronavírus. Em contrapartida, o menino lembra- 

 

se de outra realidade: a violência. Pode-se dizer que: 

a) Na inocência do menino, ele questiona, sem 
desmerecer a importância da vacina contra o 
coronavírus, se os cientistas podem criar uma 
vacina para combater a realidade da violência com 
a qual ele lida todos os dias.  

b) a busca pela vacina é mais urgente que a busca 
pelo fim da violência.  

c) há um contraponto nas duas falas: na TV o assunto 
é mais grave e mais imediato. O menino não sabe 
disse e quer resolver apenas o que afeta a vida dele 
diretamente.  

d) há uma crítica pelo fato de serem realidades que 
coexistem, mas os cientistas buscam resolver 
apenas a mais grave.  

e) o desenho das balas voando são hiperbólicas, pois 
não condiz com a realidade.  

 

17. Marque a alternativa em que não haja desvio 
quanto à norma culta: 

a) Ofereça ao candidato algo que ele aspire...  

b) Ofereça ao candidato algo de que ele lembre...  

c) Ofereça ao candidato o algo a que ele almeje...  

d) Ofereça ao candidato algo a que ele vise...  

e) Ofereça ao candidato algo em que ele deseje...  

 

18. Transpondo-se para a voz passiva a frase "Os 
diretores divulgavam o imprevisível corte de 
pessoal", obtém-se a forma verbal: 

a) fora divulgado. 

b) era divulgado. 

c) tinha sido divulgado.  

d) têm divulgado. 

e) eram divulgados. 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 
19 e 20. 

“'A humanidade tomou o caminho errado: 
estamos adoecendo rápido e coletivamente", disse o 
médico psiquiatra, professor e escritor brasileiro Augusto 
Cury. E não foi agora por causa da pandemia de 
coronavírus não. Esse pensamento do escritor foi dito em 
2017. 
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Mas ele está errado ou a humanidade está 
mesmo doente? Guerras civis, violência, terrorismo, tráfico 
de pessoas e de animais, homicídios, depressão, suicídio. 
Estamos adoecendo não só no corpo físico, mas também na 
saúde mental e espiritual. 

E o novo coronavírus veio para nos mostrar 
como a humanidade funciona. Uma pandemia que colocou 
em alerta todos os países do globo boa parte da população 
em casa. Não é a única, já aconteceram outras, sabemos. 
Mas essa é uma pandemia que alcançou mais países e 
ainda não há cura.  

“‘O planeta ficou doente porque está com a 
humanidade baixa'”. Vi nas redes sociais essa frase que 
parece piada, mas acho bastante séria. Acredito que nossa 
humanidade está realmente baixa, e por isso vivemos num 
planeta doente – individualmente, socialmente e 
ecologicamente. Estamos desconectados de nós mesmos, 
das pessoas à nossa volta, do nosso ambiente, do nosso 
planeta. Estamos desumanizados”, opina Sandra Caselato. 
Em seu texto “Injeção de humanidade para enfrentar o 
coronavírus” publicado pelo portal UOL, a especialista em 
comunicação traz à tona o pensar psicológico da situação. 

(...)" 

Trecho de Adriana Tanese Nogueira. 

https://gazetanews.com/a-humanidade-adoece/ 

 

19. Sobre o texto acima, pode-se afirmar que:  

a) No primeiro parágrafo, a autora usa uma citação 
para comprovar dados que são apresentados no 
parágrafo seguinte.      

b) A pergunta "mas ele está errado ou a humanidade 
está mesmo doente?" do início do primeiro 
parágrafo não foi respondida.  

c) Em "Estamos adoecendo não só no corpo físico, 
mas também na saúde mental e espiritual" o "mas 
também" pode ser substituído somente pelo "mas".  

d) No terceiro parágrafo, há diálogo com o texto 3, 
pois ambos falam sobre o grande cuidado com o 
planeta.  

e) Houve erro de sinal de indicativo de crase em " das 
pessoas à nossa volta", pois não há crase antes de 
pronome possessivo.  

 

20. Todas as palavras a seguir, retiradas do texto, 
são acentuadas pelo mesmo motivo, exceto:  

a) rápido. 

b) médico. 

 

c) tráfico. 

d) físico.  

e) violência. 

 
 

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. 
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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 17171 é o 
algarismo 

a) 1. 

 

b) 3. 

c) 5. 

d) 7. 

e) 9 

 

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. 
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ATENDIMENTO COM QUALIDADE  

Douglas Schneider 

31. Ao se trabalhar com qualidade de serviços, há 
características específicas que precisam ser 
avaliadas, como a credibilidade, que significa: 

a) aparência das instalações físicas ou do som 
transmitido por telefone. 

b) capacidade da empresa e/ou do funcionário de 
executar o serviço prometido. 

c) prontidão para ajudar os clientes e promover o 
socorro às necessidades relatadas. 

d) honestidade do funcionário ao falar pela empresa. 

e) educação no contato pessoal. 

 

32. Para alcançar a qualidade do atendimento do 
consumidor/cliente/público, é preciso pensar em 
quatro aspectos: investimento em pessoas, 
tecnologia, práticas renovadas de treinamento e 
remuneração vinculada ao desempenho. Assinale a 
alternativa correta no tocante à qualidade em 
serviços: 

a) Ser parceiro do cliente é tê-lo como chefe no 
processo de troca de necessidades. 

b) A qualidade interna move a satisfação dos 
funcionários e é medida pelos sentimentos que os 
funcionários têm com relação a seus empregos, 
colegas e empresas. 

c) Empresas que buscam a qualidade do atendimento 
direcionam apenas o olhar externo para a cortesia, 
benefícios e criação de canais de comunicação 
interativos e ágeis. 

d) O profissional que está envolvido no atendimento 
direto não pode ter autonomia para a tomada de 
decisão, pois um atendimento de qualidade requer 
pessoas leais e obedientes. 

e) Pessoas que têm prazer em atender bem 
direcionam seus esforços para atender e superar 
suas próprias expectativas, em detrimento das 
expectativas do cliente. 

 

 

 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Ricardo Vale  

33. Suponha que tenha sido apresentada, à Câmara 
de Vereadores do Município X, proposta de emenda 
à Lei Orgânica respectiva, prevendo a instituição de 
Corte de Contas local, incumbida do auxílio ao 
controle externo realizado pelo Legislativo. O 
projeto cuidou de fixar, também, o número de nove 
Conselheiros para compor o novo órgão. Consoante 
o que dispõe a atual Constituição, pode-se afirmar 
que: 

a) A criação da Corte de Contas é válida, sendo, no 
entanto, inconstitucional a fixação do número de 
Conselheiros por meio de emenda à Lei Orgânica, já 
que o assunto deve ser disciplinado em lei, de 
iniciativa do próprio órgão. 

b) A instituição da Corte de Contas é válida, porém o 
número de Conselheiros que a compõem 
corresponderá a sete, e não nove.  

c) A criação do órgão local é inconstitucional, por 
expressa vedação constitucional. 

d) O auxílio ao controle externo exercido pela 
Câmara deve ser, obrigatoriamente, realizado pelo 
Tribunal de Contas do Estado respectivo, sendo, por 
conseguinte, inconstitucional a criação do órgão 
municipal. 

e) A proposta de emenda à lei orgânica é válida, já 
que o município detém autonomia para se auto-
organizar e instituir seu próprio órgão de 
fiscalização financeira e orçamentária. 

 

34. Analisando-se o rol de atribuições 
constitucionalmente conferidas aos Estados, pode-
se dizer que estes possuem competência 
concorrente para: 

a) Legislar sobre assuntos que não sejam atribuídos à 
União, tratando-se de competência residual. 

b) Disciplinar matérias de interesse comum a todos 
os entes federados, de acordo com a técnica 
horizontal de repartição de competências. 

c) Legislar sobre normas gerais de licitações e 
contratos, observadas as normas gerais editadas 
pela União. 

d) Legislar sobre previdência social, desde que a 
autorizados por Lei Complementar Federal,  
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devendo tal autorização ser estendida aos demais 
entes regionais.  

e) Legislar sobre orçamentos, podendo exercer a 
competência suplementar supletiva apenas 
temporariamente e em caso de inércia por parte da 
União. 

 

35. municipal, ao completar 70 anos de idade, de 
acordo com a Constituição Federal de 1988: 

a) Deverá aposentar-se compulsoriamente, não 
podendo mais retornar ao serviço público. 

b) Deverá afastar-se do cargo para exercer o mandato 
de prefeito, mantendo-se, todavia, vinculado ao 
regime previdenciário de origem. 

c) Deverá afastar-se do cargo para exercer o mandato 
de vereador, sendo a adesão ao Regime Geral de 
Previdência Social obrigatória, em razão do 
exercício do mandato eletivo. 

d) Deverá aposentar-se compulsoriamente, mas, 
ainda que esteja aposentado, poderá exercer 
funções comissionadas ou quaisquer mandatos 
eletivos. 

e) Deverá se aposentar e, caso deseje se candidatar a 
algum cargo eletivo, deverá renunciar à 
aposentadoria.   

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Fabiano Pereira 

36. De acordo com a Lei nº 8.429/92, 

a) as ações de improbidade administrativa podem ser 
propostas até 15 anos após o término do exercício 
de mandato. 

b) só é considerado agente público aquele que exerce 
função remunerada, não transitória, por eleição, 
nomeação ou designação. 

c) causa prejuízo ao erário aquele que frustrar a 
licitude de concurso público. 

d) as ações de improbidade administrativa podem 
ser propostas até dez anos após o término do 
exercício de mandato. 

e) o particular poderá ser sujeito ativo de 
improbidade administrativa. 

 

 

37. O (a) _____________________ é conhecido como o 
poder de fiscalização e correção sobre a 
Administração Pública, exercido pelos órgãos dos 
Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o 
objetivo de garantir a conformidade de sua atuação 
com os princípios que lhe são impostos pelo 
ordenamento jurídico. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna.  

a) teoria dos motivos determinantes. 

b) princípio da legalidade. 

c) poder disciplinar. 

d) controle da administração pública.   

e) poder de polícia. 

 

38. Acerca do contrato administrativo, assinale a 
afirmativa correta.  

a) Sendo o crime previsto na lei de licitações 
praticado por ocupantes de cargo em comissão ou 
de função de confiança em órgão da Administração 
Direta ou Indireta, a pena poderá ser elevada ao 
triplo. 

b) Não poderá haver contrato por tempo 
indeterminado, mesmo no caso de urgência ou 
interesse público. 

c) A Administração tem o prazo de até dez dias úteis 
para publicar o contrato na imprensa oficial. 

d) Sendo o crime previsto na lei de licitações 
praticado por ocupantes de cargo em comissão ou 
de função de confiança em órgão da Administração 
Direta ou Indireta, a pena poderá ser aplicada em 
dobro.  

e) O instrumento de contrato é obrigatório na nos 
casos de concorrência, tomada de preços e convite. 

 
 

AUDITORIA  
Guilherme Santana 

39. É objetivo geral da auditoria: 

a) obter segurança de que as demonstrações estão 
livres de distorções 

b) Aumentar a confiabilidade dos usuários nas 
demonstrações contábeis 

c) Estabelecer os controles internos  
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d) Atestar a eficácia dos negócios do cliente 

e) Prevenir fraudes e erros 

 

40. São elementos do denominado ambiente de 
controle, EXCETO: 

a) Filosofia e estilo operacional da administração 

b) Estrutura organizacional 

c) Políticas e práticas de recursos humanos 

d) Aplicação de valores de integridade e ética 

e) Avaliação de riscos do ambiente  

 

41. Ao obter evidência de auditoria como resposta 
escrita de terceiro, em forma escrita, eletrônica ou 
em outra mídia, o auditor aplicou o procedimento 
de: 

a) Inquérito 

b) Entrevista externa 

c) Observação 

d) Circularização 

e) Inspeção  

 

42. Em relação aos eventos subsequentes, é correto 
afirmar que: 

a) A data do relatório do auditor independente pode 
ser anterior à data de aprovação das demonstrações 
contábeis, desde que fique acordado com a 
administração da entidade. 

b) Data de divulgação das demonstrações contábeis é 
a data em que o relatório do auditor independente e 
as demonstrações contábeis auditadas são 
disponibilizados para os responsáveis pela 
governança. 

c) O auditor independente deve solicitar à 
administração e, quando apropriado, aos 
responsáveis pela governança, uma representação 
formal de que todos os eventos subsequentes à data 
das demonstrações contábeis, que requerem ajuste 
ou divulgação, foram ajustados ou divulgados. 

d) Evento subsequente é aquele ocorrido entre a data 
de aprovação das demonstrações contábeis e a data 
do relatório do auditor independente e fatos que 
chegaram ao conhecimento do auditor  

 

independente após a data de aprovação das 
demonstrações contábeis. 

e) O auditor é responsável pela execução de 
procedimentos ou indagações sobre as 
Demonstrações Contábeis após a data do relatório 
de auditoria. 

 
 

 
CONTABILIDADE GERAL  

Júlio Cardozo 

43. O patrimônio de uma entidade, em determinado 
momento, é o reflexo do seu acervo de bens, 
direitos e obrigações. Assim sendo, é podemos 
afirmar que: 

a) se a riqueza líquida de uma entidade for igual ao 
seu ativo, seus sócios não possuem obrigações com 
terceiros. 

b) se o acervo líquido da entidade for igual a zero, ela 
não possui passivos exigíveis.  

c) se o ativo de determinada entidade for igual ao seu 
passivo exigível, a entidade possui riqueza própria. 

d) se o passivo exigível for igual à riqueza líquida da 
entidade, podemos garantir que a empresa possui 
boa situação financeira.  

e) se a diferença entre o ativo e o passivo exigível de 
uma entidade for igual a zero, temos uma situação 
de passivo a descoberto. 

 

44. A Lei 6404/76 afirma no § 1o do art. 178 que as 
contas no Ativo devem ser registradas em ordem 
decrescente de liquidez. Nesse caso, atendendo ao 
comando da legislação societária, os estoques de 
mercadorias para revenda devem ser apresentados 

a) após as duplicatas a receber de vendas a prazo. 

b) antes das aplicações financeiras que possuem 
liquidez imediata. 

c) após o ativo intangível. 

d) antes das respectivas contas de clientes. 

e) em despesas pagas antecipadamente. 

 

45. Conforme previsão da Lei 6404/76, podemos 
considerar como demonstrações obrigatórias, para 
companhias abertas ou fechadas:  
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a) demonstração do valor adicionado e demonstração 
dos fluxos de caixa. 

b) demonstração do resultado do exercício e 
demonstração dos fluxos de caixa. 

c) demonstração do valor adicionado e demonstração 
dos lucros ou prejuízos do exercício. 

d) demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e 
demonstração do resultado do exercício. 

e) balanço patrimonial e demonstração do valor 
adicionado. 

 

46. A Cia Paulistinha S/A apresentou os seguintes 
saldos em suas contas patrimoniais:  

Conta      Saldo (em R$)  

Reserva Estatutária    7.000,00  

Reserva Legal     11.200,00  

Alienação de partes beneficiárias  13.400,00  

Gastos na emissão de ações   15.600,00  

Capital social     200.000,00  

Alienação de bônus de subscrição  15.600,00 

Ajuste de Avaliação Patrimonial  4.690,00  

Os saldos das contas Reserva de Capital e Reservas 
de Lucros são, em R$, respectivamente:  

a) 29.000,00 e 22.890,00.  

b) 29.000,00 e 18.200,00.  

c) 6.700,00 e 18.200,00.  

d) 15.600,00 e 22.890,00.  

e) 15.600,00 e 18.200,00. 

 

 

ORÇAMENTO PÚBLICO  
Luciana Marinho 

47. Sobre ciclo orçamentário, assinale a correta: 

a) O início do ciclo orçamentário deve ser 
considerado a partir do envio do projeto de Lei 
Orçamentária Anual pelo Poder executivo ao Poder 
Legislativo. 

b) A Lei Orçamentária Anual poderá ser alterada por 
emendas parlamentares, cujos recursos de 
cobertura sejam oriundos da anulação parcial da 
dotação para despesa com pessoal e seus encargos. 

 

c) Nos termos da Constituição Federal, as emendas ao 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias somente 
poderão ser aprovadas pelo Poder Legislativo 
quando forem compatíveis com o Plano Plurianual. 

d) O projeto da lei das diretrizes orçamentárias será 
encaminhado ao Poder Legislativo até dois meses 
antes do encerramento do exercício financeiro. 

e) Por serem órgãos dotados de autonomia 
administrativa e financeira pela Constituição 
Federal, os órgãos do Poder Judiciário não precisam 
elaborar suas propostas orçamentárias dentro dos 
limites fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

48.  No tocante ao ciclo orçamentário previsto na 
CF/88, assinale a alternativa correta: 

a) As emendas individuais ao projeto de lei 
orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da 
receita corrente líquida prevista no projeto 
encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 
metade deste percentual será destinada a ações de 
desenvolvimento e manutenção do ensino. 

b)  A garantia de execução das emendas individuais 
aplica-se também às programações incluídas por 
todas as emendas de iniciativa de bancada de 
parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no 
montante de até 1% da receita corrente líquida 
realizada no exercício anterior. 

c) Considera-se equitativa a execução das 
programações de caráter obrigatório que observe 
critérios objetivos e imparciais e que atenda de 
forma igualitária e impessoal às emendas 
apresentadas, dependendo da autoria. 

d) O relatório resumido da execução orçamentária 
será publicado pelo respectivo Poder trinta dias 
após o encerramento do bimestre. 

e) Caso seja constatada irregularidade de natureza 
contábil em contrato celebrado pelo poder público 
federal, o Tribunal de Contas da União deverá 
sustar o contrato imediatamente, a fim de evitar 
lesão ao erário. 

 

49.Assinale alternativa correta:  

a) Se a dívida consolidada de um ente ultrapassar o 
respectivo limite ao final de um quadrimestre, 
deverá ser a ele reconduzida até o término dos dois 
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 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 
25% no primeiro. 

b) Se a dívida consolidada de um ente da Federação 
ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o 
término dos três subsequentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos 25% no primeiro. 

c) Se a dívida consolidada de um ente da Federação 
ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
bimestre, deverá ser a ele reconduzida até o 
término dos três subsequentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por 
cento) no primeiro. 

d) Se a dívida consolidada de um ente da Federação 
ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o 
término dos três subsequentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos um terço no primeiro. 

e) Se a dívida consolidada de um ente da Federação 
ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o 
término do quadrimestre subsequente, reduzindo o 
excedente em pelo menos 25% no primeiro. 

 

50. Conforme preceitua a LRF, a operação de crédito 
por antecipação de receita destina-se a atender 
insuficiência de caixa durante o exercício financeiro 
e cumprirá também as seguintes exigências, exceto: 

a) Realizar-se-á somente a partir do décimo dia do 
início do exercício. 

b) Deverá ser liquidada até o dia dez de dezembro de 
cada ano; 

c) Não será autorizada se forem cobrados outros 
encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa 
básica financeira, ou à que vier a esta substituir; 

d) Estará proibida enquanto existir operação anterior 
da mesma natureza não integralmente resgatada; 

e) Estará permitida no último ano de mandato do 
Presidente, Governador ou Prefeito Municipal, 
desde que tenha disponibilidade de caixa até o final 
do exercício. 

 

 

 

 

51.Conforme a CF/88, assinale alternativa certa: 

a) A lei orçamentária compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública federal, 
incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subsequente, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações 
na legislação tributária e estabelecerá a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. 

b) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública 
federal, exceto as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre 
as alterações na legislação tributária e estabelecerá 
a política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento. 

c) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, 
de forma centralizada, 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. 

d) Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias, os orçamentos anuais. 

e) A lei que instituir as diretrizes orçamentárias 
estabelecerá, de forma regionalizada, 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. 

 
 

CONTABILIDADE PÚBLICA  
Gilmar Possati 

52. Assinale a opção que indica uma entidade que 
não está no alcance obrigatório das Normas 
Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor 
Público (NBC TSP): 

a) Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do 
Alto do Tietê 

b) Secretaria de Saúde do Município de São Paulo 

c) Autarquia Hospitalar do Município de São Paulo 
(AHMSP) 

d) Fundação Theatro Municipal de São Paulo 
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e) Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) 

 

53. Sobre as Demonstrações Contábeis aplicadas ao 
Setor Público assinale a opção correta. 

a) A Lei n. 4.320/64 prevê apenas o Balanço 
orçamentário, balanço financeiro, balanço 
patrimonial e demonstração das variações 
patrimoniais como demonstrações do setor público. 

b) Nem todas as demonstrações contábeis previstas 
em nível internacional foram contempladas no 
texto convergido da NBC TSP 11 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis. 

c) A estrutura do balanço patrimonial prevista na Lei 
n. 4.320/64 guarda relação com aquela prevista na 
NBC TSP 11. 

d) Tanto o balanço patrimonial como a demonstração 
das variações patrimoniais fornecem informações 
sobre o resultado patrimonial do exercício. 

e) O balanço financeiro é uma demonstração prevista 
pelas Normas Internacionais de Contabilidade e 
apresenta informações sobre os ingressos e 
dispêndios sejam orçamentários ou 
extraorçamentários. 

 

54. Os procedimentos contábeis aplicáveis ao Teste 
de Recuperabilidade e às Provisões são aplicações 
lógicas do seguinte Princípio de Contabilidade 
aplicado ao setor público: 

a) entidade 

b) prudência 

c) competência 

d) registro pelo valor original 

e) oportunidade  

 

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. 

( ) O valor em uso é apropriado quando for menor do 
que o custo de reposição e maior do que o seu preço 
líquido de venda. 

( ) No modelo do custo histórico, as mensurações 
iniciais podem ser ajustadas para refletir fatores  

 

como o acúmulo de juros, o acréscimo de descontos 
ou a amortização de prêmio. 

( ) Valor de mercado para passivos é o montante pelo 
qual um passivo pode ser liquidado entre partes 
cientes e interessadas em transação sob condições 
normais de mercado. 

a) V, V, V. 

b) V, V, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) F, F, F. 

 

56. Segundo a NBC TSP Estrutura Conceitual, as 
bases de mensuração podem fornecer valores de 
entrada e valores de saída. Acerca do assunto, 
assinale a opção correta: 

a) Em economia diversificada, os valores de entrada e 
saída são iguais à medida que as entidades 
incorrem em custos de transação na aquisição e na 
venda. 

b) Para o ativo, os valores de entrada refletem o custo 
da compra. O custo histórico e o custo de reposição 
são valores de entrada.   

c) Enquanto o custo de liberação é uma base de 
mensuração a valor de entrada, o preço presumido 
é uma base de mensuração ao valor de saída. 

d) No contexto dos passivos, os valores de saída se 
relacionam à transação na qual a obrigação é 
contraída ou ao montante que a entidade aceitaria 
para assumir um passivo. 

e) No contexto dos ativos, os valores de entrada 
refletem o custo da compra e também o montante 
que será obtido com a utilização do ativo. 

 

 

CONTROLE EXTERNO 
Herbert Almeida 

57. Considera-se que não é autoaplicável a 
competência dos tribunais de contas para: 

a) emitir parecer prévio sobre as contas prestadas 
anualmente pelo chefe do Poder Executivo. 

b) realizar, por iniciativa própria ou por provocação 
do titular do controle, auditorias e inspeções. 
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c) julgar as contas daqueles que derem causa a dano 
ao erário. 

d) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, as sanções 
cabíveis. 

e) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote 
as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, se verificada ilegalidade. 

 

58. Acerca do parecer prévio emitido pelo TCM-SP, 
sobre as contas prestadas anualmente pelo prefeito 
municipal, pode-se afirmar que: 

a) o parecer tem natureza vinculante e produz efeitos 
jurídicos imediatos. 

b) o parecer prévio goza de conteúdo técnico, mas 
somente será confirmado por decisão de dois terços 
dos membros da Câmara Municipal. 

c) tem natureza meramente opinativa, competindo 
exclusivamente à Câmara Municipal o julgamento 
das contas anuais, de governo ou de gestão, do 
Prefeito Municipal. 

d) em virtude do caráter opinativo, não cabe recurso 
contra o conteúdo do parecer prévio, perante o 
TCM-SP. 

e) mediante emenda à Lei Orgânica, é possível 
atribuir à Câmara Municipal a prerrogativa de 
julgar as contas do Prefeito Municipal sem a 
emissão do parecer prévio, desde que decorrido de 
sua emissão pela Corte de Contas. 

 

59. Sobre o julgamento das contas dos responsáveis 
pela gestão dos tribunais de contas, pode-se afirmar 
que: 

a) as contas prestadas anualmente pelo responsável 
do TCM-SP devem ser julgadas pelo TCE-SP. 

b) nos estados que possuem Tribunal de Contas do 
Estado e Tribunal de Contas do Município, é 
possível atribuir à Assembleia Legislativa a 
prerrogativa para julgar as contas dos responsáveis 
pelas duas Cortes de Contas. 

c) as contas do responsável pela gestão do TCU são 
julgadas pelo Congresso Nacional. 

d) é constitucional atribuir ao Poder Legislativo a 
competência para realizar o controle das contas dos  

 

órgãos que o auxiliam, ou seja, dos tribunais de 
contas. 

e) o julgamento das contas do responsável pela 
gestão do Tribunal de Contas sempre caberá ao 
próprio Tribunal, dada a natureza de contas de 
gestão. 

 

60. O instrumento de recurso cabível contra o 
conteúdo do parecer em consulta emitido pelo 
TCM-SP é: 

a) pedido de reexame. 

b) embargos de declaração. 

c) recurso de revisão. 

d) agravo regimental. 

e) recurso ordinário. 
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Preencha o Gabarito! 
 

http://bit.ly/Simulado-TCM-SP-06-09-20 
 

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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