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Simulado Especial 

12º 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-27-09  
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PORTUGUÊS 

Adriana Figueiredo 

Leia o texto para responder às questões de números 01 
a 10. 

 

A alegria de consumir 

Pesquisa feita nos EUA mostra que o consumo 
deixa as pessoas felizes. Mas alerta que esse prazer é 
efêmero e pode levar à frustração, depressão, sensação de 
vazio. De acordo com os pesquisadores americanos, as 
pessoas mais consumistas não estão tão preocupadas com o 
objeto em si que estão comprando ou planejando comprar. 
Para elas, o importante são os benefícios intangíveis a serem 
alcançados, como melhorar a autoestima, fortalecer a relação 
com os amigos e até aperfeiçoar o seu desempenho 
profissional.  

Outra constatação curiosa da pesquisa é que essa 
“felicidade” está muito mais concentrada no ato de planejar 
e sonhar com a compra do que na aquisição propriamente 
dita. Os cientistas chamam esse sentimento de “economia da 
ansiedade”, que é muito explorada em várias campanhas 
publicitárias. Uma coisa é comprar o que se precisa para viver 
e ter algum conforto. Outra, bem diferente, é consumir por 
consumir. É ruim para o bolso, para o espírito e para o 
planeta.  

Dentre todos os desafios ambientais que 
enfrentamos hoje, e eles são muitos, dois se destacam: o 
crescimento da população e o consumo. Quanto mais gente 
na terra e mais gente consumindo, mais aumenta a pressão 
sobre o aquecimento global, a poluição dos rios, a destruição 
das florestas, a pesca descontrolada.  

Se continuarmos medindo o volume da alegria pelo 
tamanho do carrinho de compras, temos poucas chances de 
chegar a algum lugar. No mundo de hoje, infelizmente, as 
pessoas desempenham muito mais o papel de consumidoras 
do que de cidadãs. É preciso que haja uma revisão urgente de 
valores. Para usufruir das melhores coisas da vida, aquelas 
que realmente proporcionam felicidade, raramente é preciso 
botar a mão no bolso e pagar. Basta olhar em volta.  

 

VIEIRA, Agostinho. A alegria de consumir. O Globo, 

 12 mar. 2013. Encarte Amanhã. p. 22. Adaptado. 

 

 

 

 

 

01. De acordo com o texto, o termo “economia da 
ansiedade” se refere a 

a) consumir por consumir. 

b) o fato de as campanhas publicitárias visarem pessoas 
com transtorno de ansiedade.  

c) a felicidade centrada mais na idealização da compra 
do que no ato mesmo. 

d) a percepção de que a felicidade está, na maioria das 
vezes, nas coisas que não podem ser compradas. 

e) a atuação das pessoas mais como consumidoras do 
que como cidadãs. 

 

02. As informações do texto permitem concluir que as 
pessoas consumistas 

a) buscam o prazer na aquisição de produtos novos. 

b) têm o ápice do contentamento no ato da compra. 

c) são aquelas que preferem comprar produtos 
inovadores no mercado.  

d) compram para se sentir melhor quanto a suas 
inseguranças. 

e) preferem fazer planejamentos intangíveis ao invés de 
fazer as compras. 

 

03. No texto, o autor faz uma recomendação ao leitor 
na passagem: 

a) Basta olhar em volta. (4º parágrafo) 

b) Quanto mais gente na terra e mais gente 
consumindo, mais aumenta a pressão sobre o 
aquecimento global (3º parágrafo) 

c) Mas alerta que esse prazer é efêmero e pode levar à 
frustração, depressão, sensação de vazio. (1º 
parágrafo) 

d) É ruim para o bolso, para o espírito e para o planeta. 
(2º parágrafo) 

e) No mundo de hoje, infelizmente, as pessoas 
desempenham muito mais o papel de consumidoras 
do que de cidadãs. (4º parágrafo) 
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04. Considerando-se as características do texto, é 
correto afirmar que se trata do tipo 

a) dissertativo, com descrição de ideias 

d) descritivo, com argumentação  

c) expositivo, com narração de fatos 

d) narrativo, com exposição de imagens 

e) dissertativo, com argumentação 

 

05. Na introdução do texto lido, as informações 
organizam-se por meio de 

a) hipóteses 

b) oposições 

c) comparações 

d) explicações 

e) causas e efeitos 

 

06. O emprego das aspas na passagem essa 
“felicidade”, sinaliza que se trata 

a) de uma citação da pesquisa citada. 

b) da transcrição direta de fala direta dos 
pesquisadores. 

c) da transcrição indireta de fala direta dos 
pesquisadores. 

d) de menção irônica da palavra “felicidade”. 

e) de menção a um neologismo. 

 

07. Assinale a alternativa que reescreve os dois 
primeiros períodos do texto “Pesquisa feita nos EUA 
mostra que o consumo deixa as pessoas felizes. Mas 
alerta que esse prazer é efêmero e pode levar à 
frustração, depressão, sensação de vazio” 
expressando sentido coerente com o original e de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa. 

a) Embora uma pesquisa feita nos EUA mostre que o 
consumo deixa as pessoas felizes, alerta que esse 
prazer é efêmero e pode levar à frustração, 
depressão, sensação de vazio.  

b) Pesquisa feita nos EUA mostra que o consumo deixa 
as pessoas felizes, entretanto alerta que esse prazer é  

 

 

  efêmero e pode levar à frustração, depressão, 
sensação de vazio.  

c) Pesquisa feita nos EUA mostra que o consumo, 
apesar de deixar as pessoas felizes, alerta que esse 
prazer é efêmero e pode levar à frustração, 
depressão, sensação de vazio.  

d) Pesquisa feita nos EUA mostra que o consumo deixa 
as pessoas felizes, além de alertar que esse prazer é 
efêmero e pode levar à frustração, depressão, 
sensação de vazio.  

e) Embora alerte que este prazer é efêmero e pode 
levar à frustração, depressão, sensação de vazio, uma 
pesquisa feita nos EUA mostra que o consumo deixa 
as pessoas felizes.  

 

08. Os termos destacados em 

● de “economia da ansiedade”, que é muito 
explorada em várias campanhas (2º parágrafo) 

● aquelas que realmente proporcionam 
felicidade (4º parágrafo) 

indicam no contexto, correta e respectivamente, as 
circunstâncias de 

a) modo e tempo 

b) dúvida e ordem 

c) afirmação e inclusão 

d) intensidade e afirmação 

e) exclusão e realce 

 

09. Assinale a alternativa em que há palavra ou 
expressão em sentido figurado. 

a) Mas alerta que esse prazer é efêmero e pode levar à 
frustração, depressão, sensação de vazio (1º 
parágrafo) 

b) o importante são os benefícios intangíveis a serem 
alcançados (1º parágrafo) 

c) essa “felicidade” está muito mais concentrada no ato 
de planejar e sonhar com a compra (2º parágrafo) 

d) É ruim para o bolso, para o espírito e para o planeta. 
(2º parágrafo) 

e) É preciso que haja uma revisão urgente de valores. 
(4º parágrafo) 
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10. Nas passagens “Para elas, o importante são os 
benefícios intangíveis” (1° parágrafo) e “e eles são 
muitos” (3º parágrafo), os pronomes destacados 
referem-se, correta e respectivamente, às expressões: 

a) pessoas mais consumistas e desafios ambientais  

b) pessoas felizes e crescimento da população e o 
consumo 

c) pesquisadores americanos e Os cientistas 

d) consumistas e muitos 

e) preocupadas e gente na terra 

 

Leia a tira para responder às questões 11 e 12. 

 

11. A fala do segundo personagem 

a) reprova a fala do outro personagem 

b) comprova a fala do outro personagem 

c) conclui fala do primeiro personagem 

d) elucida a primeira fala 

e) confirma a fala do outro personagem 

 

12. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra ou 
expressão que, na fala dos personagens, estabelece o 
sentido de posse. 

a) da história 

b) da cigarra 

c) a formiga 

d) inteira 

e) nela 

 

 

 

 

 

 

13. Assinale a alternativa redigida segundo a norma-
padrão de concordância. 

a) Anexa, segue o projeto que contempla, de maneira 
simples, as sugestões discutidas em reunião. 

b) Está sendo pleiteado as atuais normas de 
procedimentos internos pelo diretório central de 
estudantes. 

c) Dado a desigualdade de percepções acerca da melhor 
estratégia, a discussão têm-se estendido até a tarde. 

d) Os próprios professores criticam os costumes da 
universidade e defendem que se realizem as 
mudanças que se fazem necessárias. 

e) Falta ainda alguns dias para o término do debate que 
devem levar à estruturação de um plano de ação. 

 

14. O uso da vírgula está de acordo com a norma-
padrão da língua portuguesa em: 

a) Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas 
alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar 
estava, na frente de seus olhos. 

b) Quando o menino e o pai, enfim alcançaram aquelas 
alturas de areia, depois de 

muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. 

c) Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas 
alturas de areia, depois de 

muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. 

d) Quando, o menino e o pai enfim alcançaram aquelas 
alturas de areia depois de 

muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. 

e) Quando o menino e o pai enfim alcançaram, aquelas 
alturas de areia, depois de 

muito caminhar o mar estava na frente de seus olhos. 
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15. Assinale a alternativa em que a palavra como tem o 
mesmo emprego que em: A contaminação das águas 
é responsável por mais de 10 milhões de mortes por 
ano causadas por doenças como cólera e diarreia. 

a) Os alunos são os protagonistas de produções, como 
músicas, poesias, vídeos e colagens de fotos. 

b) Faremos bate-papo com familiares e alunos, para 
entender como os adolescentes reagiram diante das 
novas informações. 

c) Que arde no eterno azul, como uma eterna vela! 

d) Pesquisas anteriores já haviam apontado esse grupo 
etário como o de maior risco. 

e) O consumo é parte da atividade humana, tanto para 
atender a necessidades básicas, como para atender 
aos desejos mais fúteis. 

 

16. Considere as frases abaixo:  

● Devemos ter a doce certeza – embora nossos 
incontornáveis amargores – _____ viver é bom 
e vale a pena. 

● Todos esses ensinamentos, ______ nos 
dedicamos diariamente, hão de valer a pena. 

Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas 
devem ser preenchidas, respectivamente, com: 

a) que - a qual 

b) de que - a que  

c) do qual - que 

d) que - que 

e) a qual - que 

 

17. Considere as passagens: 

● Devemos reconhecer que não alcançamos esse 
objetivo 

● A diretora aponta a necessidade de uma ação 
multissetorial que inclua tecnologia. 

Analisando os termos destacados, é correto afirmar que 
eles 

a) iniciam orações subordinadas substantivas 

b) marcam uma ênfase nos enunciados 

c) retomam expressões anteriores 

 

d) iniciam orações subordinadas, sendo a primeira 
substantiva e a segunda adjetiva 

e) são partículas expletivas, ou seja, de realce. 

 

18. Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
atribui uma qualidade ao vocábulo anterior. 

a) Embora seja um estudo perspicaz, algumas 
afirmações me parecem discutíveis. 

b) Milhões de turistas ainda visitam locais turísticos 
como a Sicília. 

c) As visitas de multidões a grandes museus não 
representam um interesse genuíno pela “alta cultura”. 

d) Em vez de despertar seu interesse pelo passado e 
pela arte, exonera-o de conhecê-los a fundo. 

e) A visitas dos turistas “em busca de distrações” 
desnaturam o significado real desses museus e 
monumentos. 

 

Leia a tira para responder às questões 19 e 20. 

 

19. O segundo quadrinho, é introduzido por uma oração 
que expressa 

a) causalidade. 

b) condição. 

c) consequência. 

d) modo. 

e) adversidade. 
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20. Assinale a proposta de reescrita da fala no primeiro 
quadrinho em que não há desvio gramatical e que 
corresponda ao sentido do texto original. 

a) Malditas câmeras, que somos monitorados o tempo 
todo! 

b) Somos monitorados por essas malditas câmeras o 
tempo todo! 

c) Malditas câmeras, que nos monitoram, o tempo 
todo! 

d) Todo tempo somos monitorados por essas malditas 
câmeras! 

e) Malditas câmeras que estão nos monitorando, o 
tempo todo! 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

21. Em uma empresa, Abelardo, Guilherme e Thiago 
ocupam, cada um deles, os cargos de Administrador, 
Contador e Economista, não necessariamente nessa 
ordem. Considere as seguintes afirmações:  

I. O irmão de Abelardo é o Economista.  

II. Guilherme que não é o contador enviou um 
memorando sobre a situação da empresa para o 
Administrador.  

Com base nestas informações, pode-se afirmar que  

a)  Abelardo não é o contador.  

b)  Abelardo é o Administrador.  

c)  Thiago é o contador.  

d)  Guilherme é irmão de Abelardo.  

e)  o irmão do Economista é o Administrador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Na sala de espera do consultório de um médico há 
três mulheres, Manuella, Marilia e Flávia, 
acompanhadas de seus respectivos filhos. Elas vestem 
blusas de cores diferentes (azul, verde e vermelho), 
usam calçados diferentes (bota, sandália e tênis) e 
têm quantidades de filhos diferentes (apenas um, dois 
e três). Manuella veste uma blusa vermelha; a que 
veste blusa azul calça bota; Marilia tem mais filhos do 
que Manuella; a que usa tênis tem dois filhos. 
Sabendo que Flávia não calça bota e tem apenas um 
filho, é correto afirmar que  

a) Manuella tem dois filhos e Marilia calça sandália.  

b) Manuella calça tênis e Flávia usa blusa verde.  

c) Marilia calça bota e Flávia usa blusa azul.  

d) Marilia usa blusa verde e Flávia calça sandália.  

e) Manuella calça sandália e Marilia tem três filhos. 

 

23. Um relatório de 20 páginas foi fotocopiado na 
papelaria próxima da escola, onde fotocópias normais, 
em preto e branco, custam R$ 0,30 cada uma, e as 
coloridas custam R$ 1,50 cada uma. Foi feita uma 
cópia de cada página, sendo algumas delas coloridas, 
e o total gasto foi R$ 15,60. Assim, pode-se concluir 
que só as cópias coloridas custaram 

a) R$ 13,50. 

b) R$ 12,00. 

c) R$ 10,50. 

d) R$ 9,00. 

e) R$ 7,50. 

 

24. Um professor distribuiu um certo número de folhas 
de papel sulfite entre 3 grupos, para a apresentação 
de seus trabalhos. Para o grupo A, ele deu a terça 
parte do total; para o grupo B, entregou 3 folhas a 
menos do que para o grupo A, e para o grupo C, ele 
deu o dobro do que havia dado para o grupo B. Assim, 
o grupo B recebeu 

a) 6 folhas. 

b) 8 folhas. 

c) 12 folhas. 

d) 18 folhas. 

e) 27 folhas. 
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25. Se a professora de matemática gastar 7,5 minutos, 
em média, na correção de cada prova, ela poderá 
corrigir todas as provas em 5 horas. Como pretende 
concluir a correção em apenas 4 horas, o tempo 
médio gasto na correção de cada prova deverá ser de, 
no máximo, 

a) 7 minutos. 

b) 6,5 minutos. 

c) 6,2 minutos. 

d) 6 minutos. 

e) 5,5 minutos. 

 

26. Somando-se o número n a cada um dos termos da 
fração 4/7, obtém-se uma nova fração cujo valor é 
0,7. O valor de n é 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 10. 

e) 14. 

 

27. Na prateleira de uma estante estão dispostos 10 
livros de matemática, 12 livros de estatística e 15 
livros de geometria. O menor número de livros que se 
devem retirar ao acaso dessa prateleira para que se 
tenha certeza de que dentre os livros retirados haja 
um de matemática, um de estatística e um de 
geometria é igual a  

a) 26.  

b) 23.  

c) 27.  

d) 28.  

e) 29.  

 

 

 

 

 

 

 

28. Três pessoas são suspeitas do furto de um 
computador: Marília, Guilherme e Antonio. Sabe-se 
que, de fato, uma dessas pessoas cometeu o furto 
sozinha e, durante a investigação, suas alegações 
foram as seguintes: 

Marília: Foi o Guilherme que furtou o computador.  
Guilherme: Foi o Antonio que furtou o computador.  
Antonio: O Guilherme mente quando diz que fui eu 
que furtei o computador. 

Se a alegação de Antonio é verdadeira, então pode-se 
concluir que Marília  

a) mente, mas não é a autora do furto.  

b) mente e é a autora do furto.  

c) pode ou não estar mentindo, mas não é a autora do 
furto.  

d) fala a verdade, mas pode ou não ser a autora do 
furto.  

e) pode ou não estar mentindo e pode ou não ser a 
autora do furto. 

 

29. Um porteiro segue a seguinte regra para filtrar as 
pessoas que podem entrar no prédio. 

 “Quem tem crachá pode entrar no prédio.” 

 A partir dessa regra, é correto concluir que 

a) se alguém não pode entrar no prédio então não tem 
crachá. 

b) quem não tem crachá não pode entrar no prédio. 

c) se alguém pode entrar no prédio então tem crachá. 

d) algumas pessoas com crachá não podem entrar no 
prédio. 

e) uma pessoa tem crachá ou não entra no prédio. 

 

30. Considere a sentença: 

 “Gosto de cerveja e não gosto de whisky”. 

 Uma sentença logicamente equivalente à negação da 
sentença dada é 

a) Não gosto de cerveja e gosto de whisky. 

b) Não gosto de cerveja e não gosto de whisky. 

c) Se gosto de cerveja então gosto de whisky. 

d) Se não gosto de cerveja então gosto de whisky. 

e) Se não gosto de whisky então gosto de cerveja. 
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ATENDIMENTO COM QUALIDADE  
Rodrigo Rennó 

31. Seja no setor público ou no setor privado, um 
pressuposto necessário para a realização de um bom 
atendimento ao cliente é:  

a) saber o que ele necessita, por isso é importante 
descobrir as motivações que o levaram a entrar em 
contato.  

b) evitar conversar ou perguntar muito para saber o 
que ele precisa.   

c) desconhecer a motivação do cliente, para termos 
mais liberdade de ação.  

d) não perder tempo com conversas sobre o que leva o 
cliente a buscar a empresa, pois seu dinamismo exige 
disponibilidade e presteza.   

e) ter um script de atendimento pronto e utilizar o 
mesmo sempre da mesma forma.   

 

32. Para manter um bom relacionamento no 
atendimento ao público é necessário, EXCETO:   

a) Não prometa o que você não pode cumprir.  

b) Tenha empatia pelo cliente, mesmo que ele não 
tenha razão. 

c) Tenha calma e paciência. A ansiedade é a maior 
inimiga do bom atendimento.  

d) Não podemos ser arrogantes com os usuários. Um 
bom atendente tem sempre em mente que sua 
missão é servir.   

e) Não é necessário olhar a pessoa nos olhos, pois isso 
pode causar constrangimento ao cliente. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Túlio Lages 

33. Considerando que o Município de São Paulo tenha 
editado lei dispondo sobre registros públicos. Acerca 
da repartição de competências no âmbito da 
Constituição da República Federativa do Brasil, é 
possível concluir que a referida lei 

a) foi legitimamente editada pelo Município, que pode 
legislar concorrentemente com a União sobre 
registros públicos. 

 

b) somente poderia ser editada pelo Município se 
existisse lei complementar da União autorizando. 

c) poderia ser editada pelo Município, mas sua eficácia 
cessaria com a superveniência de lei federal sobre 
normas gerais em sentido diverso. 

d) jamais poderia ter sido editada pelo Município, pois 
compete privativamente à União legislar sobre a 
matéria. 

e) foi legitimamente editada pelo Município, dentro da 
sua competência para legislar sobre assuntos de 
interesse local. 

 

34. Suponha que o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo entendeu que houve irregularidade insanável 
nas contas apresentadas pelo Prefeito do município 
de Guarulhos. Nessa situação, o parecer prévio do 
Tribunal sobre as referidas contas: 

a) por si só, importará na rejeição das contas do 
Prefeito de Guarulhos. 

b) será apreciado pela Assembleia Legislativa de São 
Paulo, que só poderá acolhê-lo pela maioria absoluta 
dos seu membros. 

c) será apreciado pela Câmara de Guarulhos, que 
somente deixará de prevalecer por decisão de dois 
terços dos seus membros. 

d) será apreciado pela Câmara de Guarulhos, que só 
poderá acolhê-lo por 2/3 dos membros. 

e) será apreciado pelo Governador de São Paulo, que 
decidirá sobre o assunto. 

 

35. Sobre as disposições da Constituição Federal acerca 
dos servidores públicos, é correto afirmar que deve 
ser observado o seguinte parâmetro na fixação dos 
padrões de vencimento e dos demais componentes do 
sistema remuneratório dos servidores: 

a) A natureza dos cargos componentes de cada carreira. 

b) A importância dos cargos, assim entendida como a 
percebida por seus ocupantes. 

c) A tradição da carreira na história do país. 

d) O retorno econômico que cada cargo proporciona 
em decorrência do exercício de suas atribuições. 

e) A capacidade de mobilização dos ocupantes do cargo. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Fabiano Pereira 

36. No pregão, que é uma modalidade licitatória 
utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns, 
o prazo de validade das propostas será de 

a) 90 (noventa) dias, se outro não estiver fixado no 
edital. 

b) 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no 
edital.  

c) 90 (noventa) dias, mesmo que outro prazo tenha sido 
fixado em edital. 

d) 30 (trinta) dias, se outro não estiver fixado no edital. 

e) 45 (quarenta e cinco) dias, se outro não estiver fixado 
no edital. 

 

37. Acerca do controle administrativo, pode-se afirmar 
com propriedade que a convocação de Ministro de 
Estado por Comissão do Senado Federal para prestar, 
pessoalmente, informações sobre o tema da 
demarcação de terras indígenas está inserido no 
âmbito do ______________________________; já o 
controle sobre órgãos da Administração direta 
corresponde a um tipo de controle 
______________________________. Assinale a 
afirmativa que preenche corretamente as respectivas 
lacunas. 

a) controle interno de natureza política; controle 
judicial. 

b) controle administrativo interno decorrente do poder 
de autotutela da Administração pública; controle 
externo exercido pelo poder legislativo.  

c) controle judicial; controle administrativo interno. 

d) controle legislativo de natureza política; controle 
administrativo interno decorrente do poder de 
autotutela da Administração pública. 

e) controle legislativo de natureza política; controle 
judicial decorrente da ilegalidade do ato 
administrativo.  

 

 

 

 

 

38. Doquinha, servidor do TMC/SP, recebeu vantagem 
econômica para omitir ato de ofício. Em razão do 
ocorrido e da gravidade do fato, o Ministério Público 
Estadual ingressou com a respectiva ação de 
improbidade administrativa contra o citado servidor. 
Nos termos da Lei n° 8.429/1992, constitui requisito 
imprescindível à caracterização do citado ato 
ímprobo, dentre outros,  

a) a conduta simplesmente culposa.  

b) a participação de um terceiro no ato. 

c) a conduta dolosa. 

d) o dolo ou a culpa. 

e) o enriquecimento sem causa do Poder Público.  

 
 

AUDITORIA  
Guilherme Sant'Anna 

39. O Tribunal de Contas, no exercício de 2019, realizou 
auditoria na Secretaria Estadual da Fazenda, 
objetivando examinar a legalidade e a legitimidade 
dos atos de gestão do responsável pela secretaria, 
quanto aos aspectos contábil, financeiro, 
orçamentário e patrimonial. Nesse contexto, nos 
termos das Normas de Auditoria do Tribunal de 
Contas da União − NAT, quanto à natureza, esta 
auditoria é classificada de auditoria  

a) de avaliação de gestão. 

b) de acompanhamento de gestão.  

c) sistemas.  

d) operacional.  

e) de regularidade. 
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40. Documentação de auditoria é o registro dos 
procedimentos de auditoria executados, da evidência 
de auditoria relevante obtida e conclusões alcançadas 
pelo auditor (usualmente também é utilizada a 
expressão “papéis de trabalho”). Em relação à 
preparação dessa documentação da auditoria, 
assinale a alternativa CORRETA. 

a) Auditor experiente é um indivíduo que possui 
experiência prática de auditoria e amplo 
conhecimento de processos de auditoria; normas de 
auditoria e exigências legais e regulamentares 
aplicáveis; ambiente de negócios em que opera a 
entidade e assuntos de auditoria e de relatório 
financeiro relevantes ao setor de atividade da 
entidade. 

b) Ao documentar a natureza, a época e a extensão dos 
procedimentos de auditoria executados, o auditor não 
precisa registrar quem executou o trabalho de 
auditoria nem a data em que foi concluído. 

c) O auditor deve documentar discussões de assuntos 
significativos, exceto se forem discutidos com a 
administração. 

d) É fundamental que o auditor, antes do início dos 
trabalhos de auditoria, prepare tempestivamente a 
documentação de auditoria. 

e) Se o auditor identificou informações referentes a um 
assunto significativo que é inconsistente com a sua 
conclusão final, ele não deve documentar como tratou 
essa inconsistência. 

 

41. Controle interno é o processo planejado, 
implementado e mantido pelos responsáveis pela 
governança, administração e outros empregados para 
fornecer segurança razoável quanto à realização dos 
objetivos da entidade no que se refere à 
confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e 
eficiência das operações e conformidade com leis e 
regulamentos aplicáveis. Um dos componentes de 
controle interno é a atividade de controle. No que se 
refere aos princípios fundamentais subjacentes aos 
componentes de controle interno, o ambiente de 
controle compreende a avaliação, entre outras, de 
que a organização 

a) tem atribuição de autoridade e responsabilidade. 

 

 

b) realiza autorização; 

c) faz revisões de desempenho;  

d) processa as informações; 

e) realiza controles físicos e segregação de funções. 

 

42. Procedimento analítico significa avaliações de 
informações contábeis por meio de análise das 
relações plausíveis entre dados financeiros e não 
financeiros. Procedimentos analíticos compreendem, 
também, o exame necessário de flutuações ou 
relações identificadas que são inconsistentes com 
outras informações relevantes ou que diferem 
significativamente dos valores esperados. 

A elaboração dos procedimentos analíticos substantivos 
nos trabalhos de auditoria depende, em grande 
medida, da confiabilidade dos dados, segundo a NBC 
TA 520. 

São aspectos relevantes para determinar se os dados 
são confiáveis para a elaboração de procedimentos 
analíticos substantivos, EXCETO: 

a) materialidade e risco de auditoria  

b) fonte das informações disponíveis 

c) comparabilidade das informações disponíveis 

d) natureza e relevância das informações disponíveis 

e) controles sobre a elaboração das informações 

 

 
CONTABILIDADE GERAL  

Júlio Cardozo 

Considere as seguintes informações para responder à 
questão 

O Balancete de Verificação da Cia. JLS em 31/12/19 
apresentava os seguintes saldos nas contas: Caixa $ 
50.000; Fornecedores $ 50.000; Financiamento $ 
250.000; Máquinas e Equipamentos $ 110.000; 
Imóveis $ 190.000 e Mercadorias $ 100.000. 

43. Diante do exposto, é correto afirmar que o 
resultado do patrimônio líquido dessa empresa é 

a) R$ 300.000,00. 

b) R$ 450.000,00. 

c) R$ 150.000,00. 

d) R$ 650.000,00. 

e) R$ 50.000,00. 
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44. O prejuízo do exercício, de acordo com a Lei nº 
6.404/76, deve ser absorvido na seguinte ordem: 

a) reserva legal, reservas de lucros e lucros acumulados. 

b) reserva legal, reservas de lucros e reserva de capital. 

c) capital social, reservas de capital e reserva legal 

d) lucros acumulados, reserva legal e reservas de lucros 

e) lucros acumulados, reservas de lucros e reserva legal 

 

Com base nas informações fornecidas pela 
contabilidade a seguir, responda às questões. 

Vendas Brutas de Mercadorias             100.000,00 

Devolução de vendas 3%  3.000,00 

Estoque inicial de Mercadorias  40.000,00 

Compras líquidas                                       20.000,00 

Estoque final de mercadorias   20.000,00 

Despesas gerais e administrativa       25.000,00 

Receitas Financeiras                                  5.000,00 

Despesas Financeiras                                3.000,00 

Impostos sobre vendas – 17%                 17.000,00 

 

45. O lucro bruto corresponde a (R$): 

a) 17.000,00. 

b) 40.000,00. 

c) 60.000,00. 

d) 43.000,00. 

e) 15.000,00. 

 

46. Considerando a compra de mercadorias, ao preço 
de $ 10.000, a serem utilizados para revenda, 
tributados à alíquota de 17% de ICMS, qual seria o 
lançamento contábil dessa compra a prazo? 

a) (D) Estoques $ 10.000 + (D) ICMS a Recuperar $ 
1.700; (C) Fornecedores $ 11.700. 

b) (D) Estoques $ 10.000; (C) Fornecedores $ 8.300 + (C) 
ICMS a Recuperar $ 1.700. 

c) (D) Estoques $ 11.700: (C) Fornecedores $ 10.000 + 
(C) ICMS a Recuperar $ 1.700. 

 

 

d) (D) Estoques $ 11.700; (C) Fornecedores $ 11.700. 

e) (D) Estoques $ 8.300 + (D) ICMS a Recuperar $ 1.700; 
(C) Fornecedores $ 10.000. 

 

 

ORÇAMENTO PÚBLICO  
Luciana Marinho 

47. No contexto orçamentário constitucional, são 
vedados, exceto: 

a) A realização de despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais; 

b) A abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes; 

c) A realização de operações de créditos que excedam o 
montante das despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos suplementares ou 
especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo com quórum de lei ordinária; 

d) A instituição de fundos de qualquer natureza, sem 
prévia autorização legislativa; 

e) O início de programas ou projetos não incluídos na lei 
orçamentária anual. 

 

48. Sobre os créditos adicionais, assinale a opção 
correta:  

a) Os créditos especiais são despesas para as quais não 
haja dotação orçamentária específica, devendo ser 
autorizados por lei especial, podendo ser na própria 
LOA, porém, são abertos por decreto do Poder 
Executivo. 

b) Os créditos especiais têm sua vigência limitada ao 
exercício em que forem autorizados e sua abertura 
depende da existência de recursos disponíveis e de 
exposição que a justifique. 

c) LOA poderá conter autorização ao Poder Executivo 
para abertura de créditos extraordinários até 
determinada importância ou percentual, sem a 
necessidade de submissão do crédito ao Poder 
Legislativo.  
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d) Os créditos extraordinários serão abertos por medida 
provisória, no caso federal e de entes que possuem tal 
instrumento, e por decreto do Poder Executivo para 
os demais entes. 

 e) Os créditos suplementares não poderão ter vigência 
além do exercício em que forem autorizados, salvo se 
o ato de autorização for promulgado nos últimos 
quatro meses daquele exercício, casos em que, 
reabertos nos limites dos seus saldos, poderão viger 
até o término do exercício financeiro subsequente. 

 

49.De acordo com a lei 4.320/64, são fontes para 
abertura de créditos adicionais, exceto: 

a) o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior. 

b) os resultantes de anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei. 

c) os provenientes de excesso de arrecadação. 

d) Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou 
rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem 
sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 
conforme o caso, mediante créditos especiais ou 
suplementares, com prévia e específica autorização 
legislativa. 

e) o produto de operações de crédito autorizadas, em 
forma que juridicamente possibilite ao poder 
executivo realizá-las. 

 

50. De acordo com a LRF, assinale alternativa incorreta: 

a) O CONFAZ verificará o cumprimento dos limites e 
condições relativos à realização de operações de 
crédito de cada Estado, inclusive das empresas por 
eles controladas, direta ou indiretamente. 

b) O parecer que fundamentar o pedido para operação 
de crédito demonstrará a relação custo-benefício, o 
interesse econômico e social da operação. 

c) O ente interessado em operação de crédito 
formalizará seu pleito fundamentando-o devidamente 
e observando os limites e condições fixados pelo 
Senado Federal. 

 

 

 

d) O ente interessado em operação de crédito 
formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer 
de seus órgãos técnicos e jurídicos. 

e) O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento 
dos limites e condições relativos à realização de 
operações de crédito de cada ente da Federação, 
inclusive das empresas por eles controladas, direta ou 
indiretamente. 

 

51. Para fins da LRF, não se considera a alternativa: 

a) a dívida pública mobiliária é a dívida pública 
representada por títulos emitidos pela União, inclusive 
os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. 

b) a concessão de garantia é o compromisso de 
adimplência de obrigação financeira ou contratual 
assumida por ente da Federação ou entidade a ele 
vinculada. 

c) o refinanciamento da dívida mobiliária é a emissão de 
títulos para pagamento dos juros da dívida acrescido 
da atualização monetária. 

d) A operação de crédito é compromisso financeiro 
assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite de título, aquisição financiada de 
bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
financeiros. 

e) A dívida pública consolidada ou fundada é o 
montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses. 
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CONTABILIDADE PÚBLICA  
Gilmar Possati 

52. Assinale a opção correta acerca da Contabilidade 
Pública:  

a) O objeto da Contabilidade Pública é fornecer 
informações úteis aos usuários das informações 
contábeis 

b) Entre os bens públicos objeto de controle pela 
Contabilidade estão inclusos todos os bens de uso 
comum do povo.  

c) Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP), os Conselhos Profissionais 
estão dentro do escopo obrigatório de aplicação das 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público. 

d) Caso um requisito técnico de uma NBC TSP específica 
apresentar aparente conflito com a NBC TSP – 
Estrutura Conceitual, deve prevalecer os requisitos 
desta última. 

e) As estatais independentes sob determinadas 
circunstâncias devem aplicar as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), 
sem prejuízo da aplicação das disposições legais 
previstas pela legislação societária. 

 

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

a) Os restos a pagar inscritos no exercício devem ser 
evidenciados no balanço financeiro junto aos 
dispêndios orçamentários, a fim de compensar sua 
inclusão no lado dos ingressos. 

b) As variações patrimoniais quantitativas e qualitativas, 
dependentes ou não da execução orçamentária, 
devem ser evidenciadas na Demonstração das 
Variações Patrimoniais, nos termos do Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

c) O balanço patrimonial, conforme estrutura da Lei n. 
4.320/64, deve evidenciar as contas de compensação 
sendo que o total do ativo compensado sempre será 
igual ao total do passivo compensado. 

d) Todas as demonstrações contábeis aplicadas ao setor 
público devem seguir o regime de competência, 
conforme prescreve a NBC TSP 11 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis. 

 

e) As Notas Explicativas não fazem parte do conjunto 
completo das demonstrações contábeis previstas pela 
NBC TSP 11, pois representa um relatório com 
informações adicionais àquelas insuficientemente 
previstas ou não previstas nas demonstrações 
contábeis. 

 

54. Assinale a opção que indica uma restrição da 
informação contábil, nos termos da NBC TSP Estrutura 
Conceitual: 

a) Compensação 

b) Materialidade 

c) Essência sobre a Forma 

d) Oportunidade 

e) Agregação  

 

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. 

( ) A complexidade inerente ao setor público faz com 
que eventos diversos referentes ao desenvolvimento, 
implantação e execução de determinado programa ou 
atividade possam gerar obrigações. Para fins de 
elaboração e divulgação da informação contábil, é 
necessário determinar se tais compromissos e 
obrigações, inclusive aqueles que não possam ser 
evitados pela entidade, mas que não ocorrem por 
força de lei (obrigações não legalmente vinculadas), 
são obrigações presentes e satisfazem a definição de 
passivo. 

( ) Organização, acordo administrativo ou programa 
sem personalidade jurídica não se enquadram na 
definição de entidade que reporta a informação. 

( ) As bases de mensuração de ativos propostas pela 
NBC TSP Estrutura Conceitual podem ser divididas 
logicamente em mensuração a valores históricos e 
valor correntes.   

a) V, V, V. 

b) V, V, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) F, F, F. 
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56. Acerca dos Princípios de Contabilidade Aplicados ao 
Setor Público no contexto da NBC TSP – Estrutura 
Conceitual, assinale a opção correta: 

a) O princípio da oportunidade está expressamente 
previsto na NBC TSP – Estrutura Conceitual. 

b) O princípio da continuidade, indiretamente tratado 
no contexto da NBC TSP – Estrutura Conceitual,  

c) O Princípio da Prudência, o qual está relacionado à 
adoção de precaução no reconhecimento e 
mensuração de ativos e passivos, está expressamente 
previsto no texto da NBC TSP EC. 

d) A NBC TSP – Estrutura Conceitual estabelece os 
conceitos que fundamentam a elaboração e a 
divulgação dos Relatórios Contábeis de Propósito 
Geral (RCPGs), os quais, nos termos dessa Norma, 
devem ser elaborados com base no regime de 
competência. 

e) Com o advento da NBC TSP EC, alguns Princípios de 
Contabilidade perderam sua finalidade. 

 
 

CONTROLE EXTERNO 
Herbert Almeida 

57. De acordo com a Constituição Federal, compete ao 
Tribunal de Contas da União: 

a) julgar as contas prestadas anualmente pelo 
Presidente da República. 

b) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos 
de nomeação para cargo de provimento em comissão. 

c) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos da União. 

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

e) exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 

 

 

 

 

 

 

58. Quanto à natureza, entende-se por fiscalização 
financeira aquela que trata do controle sobre: 

a) a execução do orçamento. 

b) a guarda e conservação dos bens, móveis ou imóveis, 
das entidades públicas. 

c) o desempenho dos órgãos públicos. 

d) os balanços e demonstrativos contábeis, em 
conformidade com os princípios da contabilidade 
pública. 

e) a legalidade dos atos de arrecadação de receitas e 
realização de despesas. 

 

59. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo é 
formado por: 

a) nove conselheiros, em simetria com o modelo 
adotado no TCU. 

b) sete conselheiros, por expressa previsão na 
Constituição Federal. 

c) cinco conselheiros, por expressa previsão na 
Constituição do Estado de São Paulo. 

d) cinco conselheiros, por expressa previsão na 
Constituição Federal. 

e) sete ministros, conforme previsto na Lei Orgânica do 
Município de São Paulo. 

 

60. Os conselheiros do TCM-SP se submetem a uma 
série de vedações, com o objetivo de assegurar a 
impessoalidade no exercício de suas atribuições. 
Todavia, o conselheiro poderá: 

a) exercer um cargo de magistério particular de nível 
universitário, se houver compatibilidade de horários e 
correlação de matérias. 

b) exercer atividade político-partidária. 

c) exercer qualquer outro cargo ou função, desde que 
esteja em disponibilidade. 

d) celebrar contrato com concessionária de serviços 
públicos para a prestação de serviços de consultoria, 
com cláusulas especiais, em virtude de sua qualidade 
como conselheiro. 

e) exercer comércio nos seus horários de folga. 
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