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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do TC-DF; 

2 – A prova contém 150 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 
CEBRASPE/CESPE. 

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. 
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PORTUGUÊS 
Adriana Figueiredo 

Daqui a vinte e cinco anos 

Perguntaram-me uma vez se eu saberia calcular 
o Brasil daqui a vinte e cinco anos. Nem daqui a vinte e 
cinco minutos, quanto mais vinte e cinco anos. Mas a 
impressão-desejo é a de que num futuro não muito remoto 
talvez compreendamos que os movimentos caóticos atuais 
já eram os primeiros passos afinando-se e orquestrando-se 
para uma situação econômica mais digna de um homem, 
de uma mulher, de uma criança. E isso porque o povo já 
tem dado mostras de ter maior maturidade política do que 
a grande maioria dos políticos, e é quem um dia terminará 
liderando os líderes. Daqui a vinte e cinco anos o povo terá 
falado muito mais. 

Mas se não sei prever, posso pelo menos desejar. 
Posso intensamente desejar que o problema mais urgente 
se resolva: o da fome. Muitíssimo mais depressa, porém, 
do que em vinte e cinco anos, porque não há mais tempo 
de esperar: milhares de homens, mulheres e crianças são 
verdadeiros moribundos ambulantes que tecnicamente 
deviam estar internados em hospitais para subnutridos. 
Tal é a miséria, que se justificaria ser decretado estado de 
prontidão, como diante de calamidade pública. Só que é 
pior: a fome é a nossa endemia, já está fazendo parte 
orgânica do corpo e da alma. E, na maioria das vezes, 
quando se descrevem as características físicas, morais e 
mentais de um brasileiro, não se nota que na verdade se 
estão descrevendo os sintomas físicos, morais e mentais da 
fome. Os líderes que tiverem como meta a solução 
econômica do problema da comida serão tão abençoados 
por nós como, em comparação, o mundo abençoará os que 
descobrirem a cura do câncer. 

LISPECTOR, C. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. p. 33. 

 

01. O maior desejo da autora é a eliminação da fome 
no Brasil 

 

02. Infere-se da leitura do texto que, daqui a vinte e 
cinco anos, os líderes serão liderados pelo povo.  

 

03. No trecho “quando se descrevem as 
características físicas, morais e mentais de um 
brasileiro” (2º parágrafo) o pronome “se” indica 
que o sujeito dessa forma verbal é indeterminado. 

 

 

 

 

 

04. A correção gramatical e o sentido do texto “Daqui 
a vinte e cinco anos” seriam mantidas se a 
expressão “e isso porque”, no trecho “E isso porque 
o povo já tem dado mostras de ter maior 
maturidade política” (1º parágrafo) fosse 
substituído por de modo que. 

 

05. No trecho “Daqui a vinte e cinco anos o povo terá 
falado muito mais.” (1º parágrafo), com o emprego 
da locução verbal “terá falado” exprime-se a 
anterioridade de uma ação em relação a outra. 

 

06. Uma forma correta de reescrita do trecho 
“Muitíssimo mais depressa, porém, do que em vinte 
e cinco anos, porque não há mais tempo de esperar” 
(2º parágrafo) é a seguinte: Entretanto, muitíssimo 
mais depressa do que em vinte e cinco anos, afinal, 
não há mais tempo de esperar 

 

07. A autora emprega recursos do tipo textual 
narrativo para explicar o problema da fome no 
Brasil 

 

08. O vocábulo “que”, no trecho “Tal é a miséria, que 
se justificaria ser decretado estado de prontidão, 
como diante de calamidade pública.” (2º parágrafo), 
inicia uma oração com ideia de causa. 

 

09. Em “Os líderes que tiverem como meta a solução 
econômica do problema da comida” (2º parágrafo), 
o trecho “a solução econômica do problema da 
comida” completa o sentido da forma verbal 
“tiverem”. 

 

10. Sem prejuízo para a correção gramatical e para as 
informações veiculadas no texto, poderia ser 
inserida uma vírgula imediatamente após anos, no 
trecho “Daqui a vinte e cinco anos o povo terá 
falado muito mais.” (1º parágrafo). 
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CONHECOMENTOS SOBRE O DF 
Leandro Signori 

A tabela seguinte mostra dados de 2018 a respeito da 
realidade étnica e social do DF. 

 

CODEPLAN. Pesquisa distrital por amostra de 
domicílios – PDAD-DF, 2018 (com adaptações) 

Considerando essa tabela e os seus conhecimentos 
sobre a realidade do Distrito Federal, julgue os itens 
seguintes.  

 

11. Os dados referidos na tabela indicam que a 
população do Distrito Federal é majoritariamente 
preta e parda, além de ser predominantemente 
adulta e do sexo feminino. 

 

12. Conforme os dados apresentados, a população 
não negra concentra-se principalmente no estrato 
de alta renda e a população negra no estrato de 
baixa renda. 

 

13. Buscando uma melhor qualidade de vida e menos 
agitação da vida urbana característica das grandes 
cidades, a população de alta renda do Distrito 
Federal reside majoritariamente em condomínios 
fechados e bairros nobres distantes do centro da 
aglomeração urbana e de regiões administrativas 
adjacentes. 

 
 

LODF 
Rosenval Júnior 

14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos e, nos termos da lei, mediante 
plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

 

15. É um objetivo prioritário do Distrito Federal 
promover, proteger e defender os direitos da 
criança, do adolescente, e do jovem. 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antônio Daud 

Tomando por base as disposições contidas na Lei 
Complementar distrital 840/2011, Lei distrital 
2.834/2001 e na lei federal 8.429/1992, julgue os 
itens a seguir. 

 

16. A sindicância patrimonial prevista na LC 
840/2011 consiste em procedimento sigiloso, com 
viés investigativo ou acusatório, conduzida por três 
servidores estáveis, que busca avaliar se houve 
enriquecimento ilícito de servidor ou evolução 
patrimonial incompatível com a remuneração por 
ele percebida. 

 

17. É dever do servidor público distrital levar ao 
conhecimento da autoridade superior as falhas de 
que tiver ciência em razão do cargo, bem como 
vulnerabilidades e irregularidades. 

 

18. Na ação judicial por improbidade administrativa, 
o magistrado deverá oportunizar ao agente público 
a apresentação de manifestação por escrito 
previamente à decisão pelo recebimento da ação. 

 

19. Devem ser obrigatoriamente motivados os atos 
administrativos que decorram de reexame de ofício. 

 

Considerando as disposições das Leis federais 
13.303/2016, 8.987/1995 e 8.666/1993, julgue os 
itens que se seguem: 

 

20. Os dados sobre licitações e contratos das 
empresas estatais, com exceção dos preços pagos, 
devem constar de banco de dados eletrônico, 
atualizado e com acesso em tempo real aos órgãos 
de controle. 

 

21. Nas concorrências públicas destinadas à 
celebração de contratos de concessão de serviços 
públicos, como mecanismo salutar à 
competitividade, a Administração poderá admitir a 
participação de consórcios, inobstante exista 
impedimento de participação de uma mesma 
empresa por intermédio de mais de um consórcio. 



5 
11º Simulado – TC-DF – 21/11/2020 

 

 

22. Situação hipotética: Determinado ente público 
distrital está promovendo licitação, na modalidade 
tomada de preços, para a reforma de sua estrutura 
predial. Assertiva:  Ao examinar as propostas 
oferecidas pelos licitantes, a comissão permanente 
de licitação poderá considerar vantagem não 
prevista em edital, desde que tenha sido 
formalmente ofertada e se refira a financiamentos a 
fundo perdido. 

 

No que se refere ao regramento contido nas Leis 
10.520/2002 e 13.019/2014, bem como nas 
disposições que pertinem ao controle da 
Administração, julgue os itens a seguir. 

 

23. Uma vez manifestada a intenção recursal no bojo 
de um pregão, o licitante terá o prazo de três dias 
úteis para apresentação das razões de fato e de 
direito que fundamentam sua irresignação. 

 

24. O habeas data, enquanto instrumento do controle 
administrativo do exercício da função 
administrativa, assegura o conhecimento de 
informações relativas à pessoa daquele que o 
apresentou, constantes de registros ou bancos de 
dados de entidades governamentais ou de caráter 
público. 

 

25. O Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil (MROSC) admite a celebração de 
parcerias com organizações religiosas, ainda 
quando estas se dediquem a projetos com exclusivo 
fim religioso. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Nelma Fontana  

A respeito do controle de constitucionalidade, julgue 
os itens 26, 27 e 28. 

 

26. Da decisão proferida em ação direta de 
inconstitucionalidade (ADI), não cabe recurso, 
exceto embargos declaratórios. Observado o prazo 
legal, para reformular o acórdão proferido em ADI, 
qualquer legitimado ativo da ação poderá 
apresentar ação rescisória. 

 

27. Declarada a inconstitucionalidade de lei, em sede 
de controle concentrado de constitucionalidade, os 
efeitos da decisão produzirão eficácia contra todos 
e efeito vinculante, relativamente aos demais 
órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e 
do Poder Executivo, bem como à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal. 

 

28. Nos termos da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, entidade que não representa a 
totalidade de sua categoria profissional não possui 
legitimidade ativa para ajuizamento de ações de 
controle concentrado de constitucionalidade. 

 

A respeito da organização dos Poderes, julgue os 
itens 29 e 30. 

 

29. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, 
em recurso especial, as causas decididas em única 
ou última instância, pelo Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e territórios, pelos Tribunais 
Regionais Federais e pelos Tribunais de Justiça 
quando a decisão recorrida julgar válida lei local 
contestada em face de lei federal. 

 

30. Em razão do sistema presidencialista de governo 
adotado no Brasil, o Presidente da República 
acumula as funções de Chefe de Estado e de Chefe 
de Governo. Pelo fato de ser Chefe de Estado, possui 
imunidade formal que impede a sua prisão, salvo se 
em decorrência de sentença criminal condenatória.  

 

31. A respeito do processo legislativo, analise a 
assertiva a seguir. Segundo posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal, não há hierarquia entre 
leis ordinárias e leis complementares. Entretanto, a 
lei complementar tem reserva constitucional de 
assunto e quórum mais alto de aprovação que a lei 
ordinária, de maneira que não cabe à constituição 
estadual atribuir à lei complementar assunto que a 
Lei Maior não fez a reserva. 
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32. Situação hipotética: Por iniciativa de deputado 
federal, foi apresentado ao Congresso Nacional 
projeto de lei complementar que objetiva a criação 
do Estado de Flor do Sul, a partir do 
desmembramento do estado de Goiás. Assertiva: O 
estado de Flor do Sul poderia ser criado por lei 
complementar aprovada pelo Congresso Nacional, 
após consulta prévia à população diretamente 
interessada, desde que o resultado do plebiscito 
fosse positivo.  

 

33. Em defesa de Direitos e Garantias Fundamentais, 
o instituto denominado de Estado de Coisas 
Inconstitucional (ICI) foi utilizado pelo Supremo 
Tribunal no julgamento da ADPF nº 347/DF, que 
tratou da crise do sistema carcerário brasileiro. A 
respeito desse assunto, pode-se afirmar que o 
reconhecimento do Estado de Coisas 
Inconstitucional não permite o ativismo judicial, 
isto é, não permite que o Judiciário ultrapasse o 
limite da independência e separação de Poderes, 
para determinar a fixação de políticas públicas e 
nem para ordenar que o Legislativo regulamente 
determinada matéria. 

 

34. A respeito dos direitos políticos, julgue a 
assertiva a seguir. A condenação criminal transitada 
em julgado provoca a suspensão dos direitos 
políticos enquanto perdurarem os efeitos da 
condenação. Entretanto, segundo posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal, se a pena privativa 
de liberdade for convertida em restritiva de 
direitos, não haverá impedimento de exercício dos 
direitos políticos. 

 

35. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos 
contidos no artigo 5º da Constituição Federal e a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue 
o item. O exame psicotécnico poderá ser exigido 
como condição de habilitação de candidato a cargo 
público, sendo suficiente estar previsto no edital 
como etapa avaliativa. 

 

 

 

 

 
DIREITO CIVIL 

Paulo Sousa 

36. Não se destinando à vigência temporária, a lei 
terá vigor até que outra a revogue, considerando-se 
a sua alteração como vigência simultânea das leis 
antiga e nova. 

 

37. É parte interessada para requerer a declaração de 
ausência e a abertura provisória da sucessão o 
cônjuge separado judicialmente, desde que a 
separação não tenha ocorrido há mais de dois anos. 

 

38. A União é uma pessoa jurídica de direito público 
externo, já que é o ente competente para se 
relacionar com países estrangeiros. 

 

39. O direito à sucessão aberta é considerado um 
bem imóvel para os efeitos legais. 

 

40. É anulável o negócio jurídico realizado por 
pessoa absolutamente incapaz. 

 

41. Não corre a decadência quando estiver pendendo 
condição suspensiva. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Ricardo Torques 

Sobre os princípios constitucionais do processo civil 
e os atos judiciais, julgue as assertivas abaixo: 

 

42. A garantia do juiz natural coaduna-se com a pré-
constituição, por lei, de critérios objetivos de 
fixação da competência. 

 

43. Em decorrência do princípio do juiz natural, é 
vedada a modificação posterior de competência. 

 

44. Ao contrário das decisões interlocutórias, 
sentenças e acórdãos, os despachos dispensam 
fundamentação, sendo considerados como atos 
diretos do juiz e que devem ser praticados em 5 
(cinco) dias. 
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Julgue o item abaixo com fundamento na 
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal 
Federal: 

 

45. A lei em tese, norma abstrata de conduta, poderá 
ser impugnada por mandado de segurança. 

 

46. A Lei do Mandado de Segurança determina que o 
representante do Ministério Público seja ouvido 
dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. A 
jurisprudência entende que tal manifestação é 
necessária ainda que a controvérsia já tenha sido 
pacificada no tribunal, sob pena de nulidade 
processual. 

 

47. Em ação civil pública, os órgãos públicos e as 
associações privadas poderão realizar transações. 

 

 
DIREITO PENAL 

Renan Araujo 

Texto-base para os itens 48 a 50: 

Situação hipotética: Zenon, servidor público 
ocupante de cargo em comissão na administração direta, 
empregou irregularmente verbas públicas, utilizando tais 
verbas para fim diverso do previsto em lei, embora as 
tenha utilizado no interesse público.   

 
Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 

48. Assertiva: nesse caso, Zenon praticou crime 
contra as finanças públicas.  

 

49. Assertiva: a pena de Zenon será aumentada em 
um terço, por ser ocupante de cargo em comissão 
na administração direta. 

 

50. Assertiva: a conduta de Zenon configura o crime 
de peculato-desvio. 

 
 
 
 
 

 
Texto-base para os itens 51 a 53: 

Situação hipotética: Ramon, 20 anos, servidor 
lotado no IBAMA, valendo-se das facilidades que o cargo 
proporcionava, subtraiu um notebook pertencente à 
administração pública, que se encontrava guardado na sala 
pertencente à divisão de patrimônio do referido órgão. 

 
Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 
 
51. Assertiva: Ramon praticou o crime de peculato-

furto, que tem a mesma pena prevista para o 
peculato-apropriação. 

 

52. Assertiva: se Ramon devolver a coisa subtraída 
ou reparar integralmente o dano, antes do 
recebimento da denúncia, sua pena será diminuída 
de um terço a dois terços. 

 

53. Assertiva: como Ramon tinha menos de 21 anos 
à época do fato, o prazo prescricional será reduzido 
em um terço. 

 
 

ESTATÍSTICA 
Guilherme Neves 

54. No registro das quantidades de filhos de 200 
casais, verificaram-se os valores mostrados na 
tabela seguinte. 

 

Nesse caso, a quantidade média de filhos para esse 
grupo de casais é igual ou superior a 2. 

 

55. Suponha que a PCDF dispõe de dados acerca do 
número médio de assassinatos nos últimos 12 
meses no Distrito Federal e do número mensal de 
assassinatos nos últimos 10 meses. Nessa situação, 
é possível determinar o número mensal de 
assassinatos no DF em todo o intervalo de 12 
meses. 
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56. Com relação a estatística, julgue o item seguinte. 
Ao contrário da mediana amostral, a média 
aritmética é menos sensível à presença de valores 
extremos (ou valores atípicos ou outliers). 

 

57. Um levantamento efetuado entre os 100 alunos 
do Estratégia Vestibulares registrado em um dos 
simulados mostrou a seguinte distribuição etária. 

 

Com base nessas informações, julgue o item seguinte. 

A mediana da distribuição etária é igual a 17 anos. 

 

Na tabela abaixo tem-se um estudo dos salários de 
empregados de três empresas X, Y, Z. 

 

Com base nesses dados, julgue os itens a seguir. 

 

58. A maior variância dos salários entre as três 
empresas corresponde à empresa Y. 

 

59.  A diferença entre a variância dos salários da 
empresa X e a variância dos salários da empresa Z é 
igual a 1.024 (R$)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

Diariamente, o tempo médio gasto pelos servidores 
de determinado departamento para executar suas 
tarefas é diretamente proporcional à quantidade de 
tarefas executadas e inversamente proporcional à 
sua produtividade individual diária P.  

 

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir 

 

60. Considere que na terça-feira a quantidade de 
tarefas a serem executadas por um servidor 
correspondia a 50% a mais do que a quantidade de 
tarefas executadas no dia anterior. Nesse caso, para 
que o servidor concluísse seu trabalho da terça-
feira no mesmo tempo gasto para concluí-lo na 
segunda-feira, a sua produtividade na terça-feira 
deveria aumentar em 50% em relação à 
produtividade da segunda-feira. 

 

61. Se, na segunda-feira, um servidor gastou 6 horas 
para executar todas as 15 tarefas a seu encargo e, 
na sexta-feira, ele gastou 7 horas para executar as 
suas 18 tarefas, então, nessa situação, o servidor 
manteve a mesma produtividade nesses dois dias. 

 

62. Uma empresa vendeu um lote de peças e do valor 
total recebido pagou 30% em impostos. Do valor 
restante, a empresa usou 60% para pagamento de 
fornecedores, restando o valor final de R$ 3.360,00. 
O valor pago em impostos foi superior a 3.500 reais. 

 

63. A negação da proposição “Eu acho que Recife é 
lindo” é “Eu acho que Recife não é lindo”. 

 

64. A negação da proposição “Todo recifense é 
carioca ou algum carioca não é recifense” é 
equivalente à proposição “Todo carioca é recifense 
e existe recifense que não é carioca”. 

 

65. As proposições (¬𝑝 ∧ 𝑞) ⟶ (𝑞 ∨ ¬𝑟) e (¬𝑞 ∧
𝑟) ⟶ (𝑝 ∧ ¬𝑞) são logicamente equivalentes. 
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CONTROLE EXTERNO E LEGISLAÇÃO 

INSTITUCIONAL 
Herbert Almeida 

Julgue os itens a seguir sobre o controle da 
administração pública. 

 

66. O Tribunal de Contas, no exercício de suas 
atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das 
leis e dos atos do poder público, declarando a 
inconstitucionalidade da norma para situações 
futuras. 

 

67. Não compete ao Tribunal de Contas da União a 
competência para examinar, previamente, a 
validade de contratos administrativos celebrados 
pelo poder público. 

 

68. Em virtude da autonomia concedida aos tribunais 
de contas, é inconstitucional a previsão da Lei 
Orgânica do Distrito Federal que atribui à Câmara 
Legislativa o poder para julgar as contas prestadas 
anualmente pelo responsável do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal. 

 

69. O TCU não possui competência para quebrar o 
sigilo bancário, mas possui a prerrogativa de 
acessar as informações sobre financiamentos 
concedidos com recursos públicos. 

 

70. Após identificar irregularidade em contrato, 
caberá ao TCDF informar a Câmara Legislativa, a 
quem compete fixar prazo para o exato 
cumprimento da lei. 

 

71. O TCDF é integrado por sete conselheiros, que 
possuem as mesmas garantias, prerrogativas, 
impedimentos e subsídio dos desembargadores do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

 

 

 

 

 

 

 

Julgue os itens a seguir sobre a Lei Orgânica e o 
Regimento Interno do TCDF. 

 

72. Somente o Governador e o Presidente da Câmara 
Legislativa do DF possuem competência para 
formular consulta sobre a aplicação de disposição 
legal ou regulamentar, em matéria de competência 
do TCDF.  

 

73. O responsável que não atender à citação ou à 
audiência será considerado revel pelo Tribunal, 
para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao 
processo. 

 

74. O conselheiro-substituto adquire a vitaliciedade 
desde a posse. 

 

75. Os Conselheiros do TCDF, nos casos de crime de 
responsabilidade, serão processados e julgados, 
originariamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, 
e, nos casos de crimes comuns, serão julgados pelo 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

 

76. O Plenário do TCDF poderá aplicar ao 
responsável, quando a infração for considerada 
grave, a pena de inabilitação, por no máximo cinco 
anos, para o exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança no âmbito da administração 
pública do Distrito Federal.  

 

77. Não compete ao TCDF a determinação do arresto 
dos bens do responsável, mas o Tribunal poderá 
solicitar, por intermédio do Ministério Público, que 
os órgãos competentes adotem as medidas para 
este fim. 
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AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

Luciana Marinho 
78. Com relação a planos, procedimentos e 

amostragem de auditoria, julgue o item a seguir. 

Preliminarmente aos trabalhos de auditoria 
independente, o profissional responsável deve 
estabelecer o entendimento dos termos do trabalho, 
conforme exigido pelas normas aplicáveis. 

 

79. No que se refere Governança no setor público, 
julgue o item subsequente: 

Governança no setor público compreende 
essencialmente os mecanismos de liderança e 
controle postos em prática para avaliar, direcionar 
e monitorar a atuação da gestão, sendo a estratégia 
algo típico de atuação somente da gestão. 

 

80. Julgue o item a seguir, relativo ao planejamento 
de auditoria. 

Na fase de planejamento, um dos aspectos a serem 
considerados na análise de risco é a verificação e a 
comunicação de eventuais limitações ao alcance dos 
procedimentos da Auditoria Interna, a serem 
aplicados, considerando o volume ou a 
complexidade das transações e das operações. 

 

81. Julgue o item a seguir, relativo à documentação 
de auditoria. 

A documentação de auditoria fornece evidência da 
base do auditor para uma conclusão quanto ao 
cumprimento do objetivo global do auditor e, 
adicionalmente, permite a condução de inspeções 
externas em conformidade com as exigências 
aplicáveis. 

 

Julgue o item que se segue, acerca dos conceitos e 
disposições gerais aplicáveis ao trabalho da 
auditoria independente, de acordo com a NBC T 11 
− Normas de Auditoria Independente das 
Demonstrações Contábeis. 

 

82. Os testes de observância visam à obtenção de 
evidência quanto à suficiência, exatidão e validade 
dos dados produzidos pelos sistemas de informação 
da entidade. 

 

83. Julgue o item que se segue, acerca da opinião do 
auditor independente. 

O parecer do auditor independente tem por limite os 
próprios objetivos da auditoria das demonstrações 
contábeis representando, pois, viabilidade futura da 
entidade. 

 

84. Julgue o item, acerca da documentação de 
auditoria. 

Se o auditor identificar informações referentes a um 
assunto significativo que são inconsistentes com a 
sua conclusão, ele deve documentar como tratou 
essa inconsistência, não implicando que o auditor 
necessite reter documentação que esteja incorreta. 

 

85. Com relação aos procedimentos necessários para 
a realização e a correta conclusão da auditoria, 
julgue o item. 

Caso considere que a verificação da exatidão 
matemática de documentos ou registros é essencial 
para a formação da sua opinião, o auditor deve 
realizar o procedimento da reexecução. 

 

86. À luz das Normas Brasileiras de Contabilidade do 
Conselho Federal de Contabilidade que tratam do 
auditor independente e da auditoria independente 
de informação contábil histórica, julgue o item 
subsequente. 

O relatório do auditor deve conter seção em que 
fiquem registradas as suas responsabilidades, 
indicando que um de seus objetivos é obter 
segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto estão livres de 
distorção relevante, independentemente de se 
causada por fraude ou erro. 
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87. Com relação aos conceitos gerais de auditoria e 
às disposições aplicáveis ao setor público, julgue o 
item a seguir. 

Os objetivos da auditoria interna e externa diferem, 
pois, no primeiro caso, o objetivo é aumentar o grau 
de confiança nas demonstrações contábeis por 
parte dos usuários, enquanto, no segundo, a 
finalidade é assistir à administração da entidade no 
cumprimento de seus objetivos. 

 

88. Segundo as normas nacionais e internacionais de 
auditoria no setor público, julgue o item a seguir. 
De acordo com as normas do IIA (Institute of 
Internal Auditors), o auditor interno que prestar 
serviço de consultoria a determinada entidade 
poderá prestar serviços de avaliação, desde que, 
entre as condições necessárias, a natureza da 
consultoria não tenha prejudicado a objetividade. 

 

89. Com relação à ISSAI 100, julgue o item a seguir. 
Todas as auditorias do setor público contam com os 
mesmos elementos básicos: o auditor, a parte 
responsável, os usuários previstos (as três partes 
da auditoria), os critérios para avaliar o objeto e a 
informação resultante da avaliação do objeto. Nesse 
contexto, podemos afirmar que os trabalhos de 
auditoria no setor público só podem ser 
apresentados por meio dos trabalhos de 
certificação  

 
 

AFO E ORÇAMENTO PÚBLICO 
Luciana Marinho 

 

De acordo com as disposições da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os itens que 
se seguem. 

 

90. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a 
despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e para cada ente da Federação, deverá 
obedecer a limites de acordo com a receita corrente 
líquida. Nesse sentido, a receita corrente líquida 
será apurada somando-se as receitas arrecadadas 
nos doze meses do exercício social, excluídas as 
duplicidades. 

 

91. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) veda, sem 
ressalvas, a aplicação da receita de capital derivada 
da alienação de bens e direitos que integram o 
patrimônio público para o financiamento de 
despesa corrente. 

 

92. Constitui requisito essencial da responsabilidade 
na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. Por essa ótica, 
caso o Município de Fortaleza não institua a taxa 
municipal de iluminação pública, estará proibido de 
receber transferências voluntárias de outros entes, 
salvo aquelas destinadas a ações com saúde, 
educação e assistência social. 

 

93. Considerando-se que, no Estado do Ceará, a 
despesa pública com pessoal corresponda a 52,5% 
da receita corrente líquida, é correto afirmar que 
essa despesa não ultrapassa o limite previsto na 
LRF. 

 

94. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) ampliou o 
significado e a importância da Lei de diretrizes 
Orçamentárias – LDO, que passou a dispor sobre 
outros temas como, por exemplo, normas relativas 
ao controle de custos e à avaliação dos resultados 
dos programas financiados com recursos dos 
orçamentos. 

 

95. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) será acompanhada pelo anexo de metas 
fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, 
em valores correntes e constantes, relativas a 
receitas, despesas, resultados nominal e primário e 
montante da dívida pública, para o exercício a que 
se referirem e para os dois seguintes. 

 

Julgue os itens a seguir. 

 

96. Caso haja proposta orçamentária que vise 
aumento de remuneração, criação de cargos, 
empregos e funções ou alteração de estrutura de 
carreira, essa proposta só poderá ser feita se 
houver autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, não comportando exceções. 
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De acordo com as despesas públicas, julgue os itens. 

 

97. É possível a realização de despesas públicas sem 
a emissão prévia de nota de empenho. 

 

98. O valor do empenho será anulado totalmente 
quando o objeto do contrato não tiver sido 
cumprido, ou ainda, no caso de exceder o montante 
da despesa realizada. 

 

No que tange aos suprimentos de fundos, julgue o 
item. 

 

99. O valor do suprimento de fundos concedido a 
servidor declarado em alcance é limitado em 
R$16.700. 

 

Acerca da receita pública, julgue os itens que se 
seguem. 

 

100. Receitas de operações intraorçamentárias são 
aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades 
da Administração Pública integrantes do orçamento 
fiscal e do orçamento da seguridade social do 
mesmo ente federativo representando, dessa forma, 
novas entradas de recursos nos cofres públicos do 
ente. 

 

101. O estágio da receita denominado lançamento é o 
ato da repartição competente, que verifica a 
procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é 
devedora e inscreve o débito desta. 

 

 

CONTABILIDADE GERAL  
Júlio Cardoso  

No que diz respeito a passivos, em conformidade com 
a estrutura conceitual básica CPC 00 R(2), julgue os 
itens a seguir 

 

102. A obrigação   pode   atender   à   definição   de   
passivo mesmo   se   a   probabilidade   de 
transferência de recurso econômico for baixa. 

 

103. Os passivos podem ser reconhecidos mesmo 
que a empresa não tenha uma obrigação legal. 

 

No que se refere ao balancete de verificação contábil, 
julgue o item subsequente. 

  

104. Um erro de inversão de contas não é detectado 
no balancete de verificação uma vez que o 
balancete, apesar de apresentar os totais incorretos, 
o somatório do débito será igual ao somatório dos 
créditos. 

 

Julgue os itens seguintes, relativos a atos e fatos 
administrativos. 

  

105. Os Lançamentos de segunda e terceira fórmulas 
podem ser decompostos em lançamentos de 
primeira fórmula, fato esse que não é possível com 
o lançamento de quarta fórmula. 

 

106. A aquisição de uma máquina por R$ 20.000,00 
com um desconto incondicional de 10% implica a 
ocorrência de um fato contábil modificativo. 

 

No item a seguir, é apresentada uma situação 
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a 
respeito dos critérios de avaliação de estoques de 
companhias abertas. 

  

107. Uma empresa comercial adquiriu, à vista, 
mercadorias para revenda por R$ 2.200.000,00. 
Nesse valor estavam embutidos R$ 200.000,00 de 
ICMS e R$ 200.000,00 de IPI. A empresa teve ainda 
um gasto adicional de R$ 20.000,00 com frete e 
seguro de transporte das mercadorias adquiridas.  

Nessa situação, o custo de aquisição dessas 
mercadorias foi inferior a R$ 2.000.000,00. 
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Com relação à escrituração contábil nos livros das 
sociedades, julgue o item subsequente.  

 

108. Em algumas atividades, é comum que o cliente 
realize um adiantamento ao fornecedor, por conta 
do bem ou do serviço que lhe será entregue. 
Quando do efetivo recebimento do adiantamento, o 
fornecedor, em cumprimento ao regime de 
competência, deverá lançar em sua contabilidade 
um crédito em conta de passivo, em contrapartida à 
conta caixa ou equivalentes. 

 

A respeito da contabilização dos ativos imobilizados, 
julgue o item a seguir. 

 

109. A Cia. Corujão adquiriu, em 01/01/2018, um 
equipamento por R$ 5.000.000,00, à vista. Na data 
da aquisição, a vida útil definida pela empresa para 
o equipamento foi de 10 anos e o valor residual 
esperado era R$ 500.000,00. Se a empresa adota o 
método das quotas constantes para o cálculo da 
despesa de depreciação, o valor contábil 
apresentado no Balanço Patrimonial da Cia. 
Corujão, em 31/12/2019, foi de R$ 3.600.000,00. 

 

110. Em 2019, a empresa JLS vendeu mercadorias a 
prazo no valor de R$ 300.000, com abatimento de 
R$ 3.000 — o custo era de R$ 90.000 e o frete da 
venda, R$ 600. Houve, ainda, a devolução de 
mercadorias vendidas, no valor de R$ 42.000, com 
custo de R$ 12.600. 

Considerando essas informações, julgue o item 
seguinte a respeito de receitas de vendas de 
produtos e serviços. 

Em 2019, o lucro bruto da empresa JLS foi de R$ 
177.600. 

 

111. De acordo com a Lei n.º 6.404/1976, julgue o 
próximo item, a respeito da elaboração e 
apresentação das principais demonstrações 
contábeis. 

Caso haja uma mudança de critério contábil em 
determinada empresa esse evento deverá ser 
evidenciado na demonstração de lucros ou 
prejuízos acumulados. 

 

Com referência à elaboração de demonstrações 
contábeis, julgue o item seguinte à luz da legislação 
societária, dos princípios fundamentais da 
contabilidade e dos pronunciamentos contábeis do 
CPC. 

  

112. O total de dividendos reconhecidos como 
distribuição aos acionistas durante dado exercício 
pode ser evidenciado no Balanço Patrimonial. 

 

113. Uma empresa contratou seguros no valor de R$ 
7.500,00, em 1.º/8/2020, e apresentou as seguintes 
informações em 30/8/2020. 

 

Consoante essas informações, o montante que deve 
ter sido evidenciado na demonstração do fluxo do 
disponível a título de pagamento de seguros no mês 
de agosto de 2019 é de R$ 4.000,00. 

 

Com relação às demonstrações contábeis de 
companhias abertas, julgue o item a seguir. 

 
114. Na demonstração do valor adicionado, que 
contempla informações relacionadas à criação e à 
distribuição de riqueza por parte de uma entidade, 
as receitas correspondentes a construção de ativos 
próprios, devem ser classificadas como valores 
adicionados gerados pela entidade. 
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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

Luciano Rosa 

115. A empresa KLR apresentou o seguinte balanço: 

 

Considerando os dados acima, o Índice de Liquidez 
Seca é superior a 1,0. 

 

116. A Empresa “FiquemCasa Ltda”  comprou à vista  
mercadorias  para revenda no curto prazo, e o 
Contador Sr. Julinho declarou que tal compra não 
tem efeito sobre a Liquidez Geral, mas irá reduzir  o 
índice de liquidez imediata. 

 

117 - O ciclo operacional da empresa “Coruja na Toca 
Ltda” será ampliado caso a empresa negocie um 
prazo adicional de vinte dias para que seus clientes 
efetuem o pagamento. 

 

118.  Se uma empresa tem Prazo Médio de 
Estocagem de 70 dias, Prazo Médio de Pagamento 
de 30 dias e Prazo Médio de Recebimento de 40 
dias, então o Ciclo Financeiro é de 60 dias. 

 

119.  Considere que uma empresa apresente, ao 
longo de três exercícios, a seguinte situação, 
relativa ao comportamento de suas despesas 
financeiras:  

Exercício 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 240.000,00  

Exercício 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 300.000,00  

Exercício 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 360.000,00  

Com base nessas informações, é correto afirmar que, 
na análise horizontal, utilizando-se base fixa, o 
índice correspondente ao exercício 3 será igual a 
150.  

 

 

 

120. Considere que a empresa Coruja Azul apresente, 
no seu balanço patrimonial, os seguintes saldos: 
total de ativos = R$ 15.000; passivo circulante = R$ 
2.500; passivo não circulante = R$ 4.000; e 
patrimônio líquido total = R$ 8.500. Nessa situação, 
o indicador de endividamento geral da empresa 
Coruja Azul é superior a 40%. 

 

 

CONTABILIDADE PÚBLICA 
Gilmar Possati 

121. O estoque de resmas de papel A4 deve ter seu 
valor contábil reconhecido como variação 
patrimonial diminutiva no resultado patrimonial no 
momento da liquidação da despesa orçamentária. 

 

122. De acordo com a NBC TSP 02 − Receita de 
Transação com Contraprestação, uma receita de um 
ente público municipal que pode ser classificada 
como uma transação com contraprestação é aquela 
decorrente de juros, royalties e dividendos ou 
distribuições similares. 

 

123. Na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) de 
uma entidade do setor público, nos termos da NBC 
TSP 12, os pagamentos para aquisição de 
instrumentos patrimoniais ou instrumentos de 
dívida de outras entidades, os recebimentos de 
caixa decorrentes de royalties e o caixa recebido 
proveniente da emissão de debêntures são 
classificados, respectivamente, como fluxos de caixa 
das atividades de investimentos, operacionais e de 
financiamentos. 

 

124. Um município adquiriu, em 31/10/20X1, uma 
motoniveladora no valor de R$ 500.000,00. A vida 
útil econômica e valor residual da motoniveladora, 
nessa mesma data, foram estimados, 
respectivamente, em 10 anos e R$ 50.000,00. O 
método de depreciação utilizado pela entidade é o 
linear (quotas constantes). 

Com base nessas informações, pode-se afirmar que o 
valor, em reais, da variação patrimonial diminutiva 
reconhecida em 20X1 referente à motoniveladora 
adquirida em 31/10/20X1 foi de R$ 7.500,00. 
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125. A demonstração do resultado é uma das 
demonstrações aplicadas ao setor público, nos 
termos da NBC TSP 11. 

 

Os restos a pagar impactam as informações 
orçamentárias que devem ser evidenciadas pela 
Contabilidade Pública. Acerca do assunto, julgue as 
assertivas a seguir:  

 

126. Os restos a pagar não processados representam 
as despesas em que o credor já cumpriu com sua 
obrigação tendo, assim, direito líquido e certo ao 
pagamento. 

 

127. Após o cancelamento da inscrição da despesa 
com Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser 
reclamado poderá ser atendido à conta de dotação 
destinada a despesas de exercícios anteriores. 

 

Acerca das disposições previstas na Lei n. 4.320/64, 
julgue a assertiva a seguir:  

 

128. As subvenções econômicas, destinadas a 
instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, 
são classificadas como despesas correntes. 

 

Acerca dos lançamentos contábeis típicos do setor 
público, julgue a assertiva a seguir:  

 

129. A contabilização de uma arrecadação de 
tributos concomitante ao fato gerador, no âmbito da 
natureza de informação orçamentária, provoca o 
seguinte registro: 

Débito 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 

Crédito 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 

 

 

 

 

 

 

 

Considere os números macro extraídos do Balanço 
do Setor Público Nacional 2019, publicado no site 
do Tesouro Nacional: 

 

Considerando que o quadro (I) indicado acima 
apresenta o patrimônio líquido consolidado, o 
quadro (II) apresenta o resultado patrimonial 
consolidado do exercício e o quadro (III) apresenta 
o resultado orçamentário consolidado do exercício, 
julgue as assertivas a seguir:  

 

130. O quadro (I) deve evidenciar um saldo negativo 
de R$ 4.348 bilhões, indicando a ocorrência de um 
Passivo a Descoberto. Nesse montante, estão 
incluídos o resultado do período e os ajustes da 
exclusão de saldos de transações recíprocas entre 
os entes da Federação. 

 

131. Receitas e despesas por competência são 
reconhecidas no período em que ocorre o 
respectivo fato gerador e não necessariamente 
quando houver entrada ou saída de caixa, ou ainda, 
autorização orçamentária. Nesse sentido, observa-
se que o quadro (II) deve apresentar o valor de R$ 
464 bilhões, correspondente a um déficit financeiro. 

 

132. As receitas e despesas orçamentárias 
representam os valores conforme disposto no art. 
35 da Lei n. 4.320/1964, ou seja, são as receitas 
arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício 
financeiro e são diretamente relacionadas ao 
orçamento. Como as receitas e despesas por 
competência levam em consideração as variações 
patrimoniais, dependentes ou independentes da 
execução orçamentária, é natural que os valores 
sejam diferentes caso sejam comparados os dois 
conceitos (patrimonial e orçamentário). 
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ECONOMIA 

Celso Natale 

133. Considerando a restrição orçamentária linear 
do consumidor no espaço de bens, julgue o próximo 
item.  

Se os preços dos bens x e y duplicarem e a renda do 
consumidor quadruplicar, então haverá 
deslocamento paralelo para a esquerda da restrição 
orçamentária. 

 

134. Acerca dos agregados econômicos, julgue o item 
que se segue.  

Para que o valor do Produto Nacional Bruto de uma 
economia seja superior ao Produto Interno Bruto, é 
preciso que a renda líquida enviada para o exterior 
seja positiva. 

 

135. Uma determinada economia alcança o máximo 
de eficiência quando é capaz de produzir uma 
combinação de dois bens que ultrapasse a Fronteira 
de Possibilidades de Produção. 

 

136. Acerca dos conceitos de Déficit e Dívida Pública, 
julgue o item a seguir.  

O Banco Central não realiza a apuração do resultado 
fiscal pelo método no qual são observadas as 
diferenças entre as despesas e receitas, conhecido 
como “acima da linha”. 

 

137. Em relação ao Balanço de Pagamento, julgue o 
item que segue. 

Caso o valor, em dólar, das exportações de bens 
supere o valor das importações, pode-se concluir 
que há um superávit em conta corrente no balanço 
de pagamentos. 

 

138. Considerando o modelo IS-LM e as Políticas 
Macroeconômicas, julgue o item a seguir.  

Havendo retração na preferência pela liquidez, 
conclui-se que ocorrerá redução dos juros e 
aumento do produto de equilíbrio, caso seja 
mantida fixa a quantidade de moeda. 

 

 

 

139. Para evitar a escassez de peixes, o governo 
decide controlar as atividades de pesca, de modo 
que sejam interrompidas durante determinados 
períodos. Nesse caso, o governo está atuando na sua 
Função Distributiva. 

 

140. Considerando o modelo keynesiano simples, 
com consumo, investimento, governo e setor 
externo, julgue o item que segue.  

O multiplicador de gastos aumenta quando a 
propensão marginal a importar diminui. 

 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 
Guilherme Neves 

Com relação aos diversos sistemas de amortização, 
julgue os itens a seguir:  

 

141. No Sistema Francês de Amortização as 
prestações são constantes, com amortização 
crescente. 

 

142. No Sistema de Amortização Constante, a 
segunda prestação anual, para um empréstimo de 
R$ 80.000, a ser amortizado em 5 anos, com uma 
taxa de juros de 20% ao ano, é de R$ 28.800,00.  

 

143. Um indivíduo recebeu como herança um título 
perpétuo que paga R$ 2.000 por trimestre. Esse 
indivíduo quer vender o título. Sabendo que a taxa 
de juros semestral, juros compostos, é de 44%, o 
valor presente de venda desse título é superior a R$ 
15.000,00. 

 

144. Um título com o valor de R$ 50.000 e 2 anos 
para o vencimento é descontado, no regime de juros 
compostos, com uma taxa de desconto comercial de 
20% ao ano. O valor do desconto composto é 
inferior a R$ 20.000. 

 

145. Um empréstimo pós-fixado foi pago com uma 
taxa aparente de 23,20%. Sabendo-se que a taxa de 
inflação no período do empréstimo foi de 10%, a 
taxa de juros real foi superior a 10%. 
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FINANÇAS CORPORATIVAS 

Paulo Portinho 

Considerando que o risco sistemático de uma ação 
seja igual a 1,4, que a taxa livre de risco da 
economia seja de 2% ao ano, que o retorno da 
carteira de mercado seja de 7% e que essa empresa 
consiga tomar empréstimos a 10% ao ano, com 
alíquota de IR de 40%, julgue os itens seguintes, 
relativos ao modelo CAPM e WACC. Questões 146 a 
150. 

 

146. A partir dos dados, pode-se considerar que essa 
empresa tenha risco e retorno menores do que os 
da carteira de mercado. Isto é, se o mercado sobe, 
ela tende a subir menos, se o mercado cai, ela tende 
a cair menos 

 

147. O retorno esperado dessa ação, pelo método 
CAPM é maior do que 10%. 

 

148. Considerando que o CAPM calculado 
anteriormente está baseado numa estrutura de 
capital com 2/3 de capital próprio, o WACC dessa 
empresa seria 8% 

 

149. Com base nas respostas anteriores, podemos 
estimar que essa empresa não poderia aceitar 
projetos com retorno esperado menor do que 8%, 
mesmo que aumente sua alavancagem. 

 

150. Pelo beta dessa ação podemos intuir que o risco 
de fluxo de caixa da empresa é menor do que o risco 
de fluxo de caixa da carteira de mercado. 
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Preencha o Gabarito! 
 

https://bit.ly/Simulado-TCDF-21-11 

 

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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