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Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do TCE-SC; 

2 – A prova contém 100 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 
CESPE/CEBRASPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado”. 

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 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos. 

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

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-TCE-SC-Ciências-Contábeis-26-12   
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PORTUGUÊS 
Rafaela Freitas 

Dentro de um abraço 

(Martha Medeiros) 

 

Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato 

momento? 

Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e 

que não me custaria nada reprisar: num determinado 

restaurante de uma ilha grega, em diversas praias do 

Brasil e do mundo, na casa de bons amigos, em algum 

vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de 

um show espetacular, numa sala de cinema assistindo à 

estreia de um filme muito esperado e, principalmente, no 

meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel cinco 

estrelas consegue superar – a intimidade da gente é 

irreproduzível. 

Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: 

num leito de hospital, numa fila de banco, numa reunião 

de condomínio, presa num elevador, em meio a um 

trânsito congestionado, numa cadeira de dentista. 

E então? Somando os prós e os contras, as boas e más 

opções, onde, afinal, é o melhor lugar do mundo? 

Meu palpite: dentro de um abraço. 

Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para 

uma mulher apaixonada, para um adolescente com 

medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de 

um abraço é sempre quente, é sempre seguro. Dentro de 

um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar 

luz, tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro 

de um abraço se dissolve. 

Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-

chegado, para um recém-demitido, para um recém-

contratado? Dentro de um abraço nenhuma situação é 

incerta, o futuro não amedronta, estacionamos 

confortavelmente em meio ao paraíso. 

O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do 

coração dele e as suas, o silêncio que sempre se faz 

durante esse envolvimento físico: nada há para se 

reivindicar ou agradecer, dentro de um abraço voz 

nenhuma se faz necessária, está tudo dito. 

Que lugar no mundo é melhor para se estar? Na frente de 

uma lareira com um livro estupendo, em meio a um 

estádio lotado vendo seu time golear, num almoço em 

família onde todos estão se divertindo, num final de 

tarde à beiramar, deitado num parque olhando para o 

céu, na cama com a pessoa que você mais ama? 

Difícil bater essa última alternativa, mas onde começa o 

amor, senão dentro do primeiro abraço? Alguns o 

consideram como algo sufocante, querem logo se 

desvencilhar dele. Até entendo que há momentos em que 

é preciso estar fora de alcance, livre de qualquer 

tentáculo. Esse desejo de se manter solto é legítimo, mas 

hoje me permita não endossar manifestações de alforria. 

Entrando na semana dos namorados, recomendo fazer 

reserva num local aconchegante e naturalmente 

aquecido: dentro de um abraço que te baste. 

 

Julgue os itens seguintes, referentes às ideias, aos 

sentidos e às construções linguísticas do texto 

apresentado. 

 

01. Após atenta leitura do texto, é correto afirmar 

que a autora cria uma ideia geral a partir de uma 

situação íntima e pessoal.  

 

02. Infere-se do trecho “O rosto contra o peito de 

quem te abraça, as batidas do coração dele e as 

suas, o silêncio que sempre se faz durante esse 

envolvimento físico: nada há para se reivindicar ou 

agradecer, dentro de um abraço voz nenhuma se faz 

necessária, está tudo dito”  a ideia de que o som do 

coração batendo substitui as palavras.  

 

03. Mantendo os sentidos originais do techo e a 

correção gramatical, o trecho "Dentro de um abraço 

é sempre quente, é sempre seguro. (...) um abraço 

se dissolve" (sexto parágrafo) pode ser assim 

reescrito: Há proteção e afeto dentro de um abraço. 

Ali não se percebe o passar do tempo e, se faltar luz, 

é ainda melhor. Dentro de um abraço é lugar de 

dissolvência de tudo que pode fazer sofrer.  

 

04.  O texto oferece uma visão pessoal/subjetiva sobre 

o tema e explora um nível de linguagem que prioriza 

elementos do registro informal. 
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05. No trecho "Fico pensando nos lugares 

paradisíacos onde já estive", o "onde" classifica-se 

como advérbio de lugar.  

 

06. No fragmento "Dentro de um abraço não se ouve 

o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, tanto melhor" 

(sexto parágrafo), a oração em destaque poderia ser 

substituída, sem que haja incorreção gramatical e 

mantendo a coerência do trecho, por "quando faltar 

luz".  

 

07. No trecho "a intimidade da gente é 

irreproduzível", segundo parágrafo, o termo 

"irreproduzível" pode ser substituído por 

"irrepetível" sem alteração no sentido original, 

embora essa troca fira a coerência do trecho.  

 

08. No trecho "num final de tarde à beiramar", o sinal 

indicativo de crase pode ser retirado sem que haja 

incorreção gramatical, já que se trata de um uso 

facultativo.  

 

09. Em " Difícil bater essa última alternativa, mas 

onde começa o amor, senão dentro do primeiro 

abraço?", o "senão" pode ser escrito separadamente 

"se não" sem que isso fira a correção gramatical do 

trecho.   

 

10. No trecho " Alguns o consideram como algo 

sufocante, querem logo se desvencilhar dele.", 

último parágrafo, os termos "o" e "dele" referem-se 

ao termo "amor".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL, 
COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCO E 

GOVERNANÇA 
Tonyvan Carvalho 

11. Nos termos das normas da Intosai, a auditoria 
financeira é realizada para avaliar se atividades, 
transações financeiras e informações cumprem, em 
todos os aspectos relevantes, as normas que regem 
a entidade auditada.  

 

12. Acerca dos riscos de amostragem, avalie o item a 
seguir. 

Os riscos de superavaliação de confiabilidade e o 
risco de aceitação incorreta afetam a eficiência da 
auditoria, pois em geral conduzem o auditor a 
realizar trabalhos adicionais. Os riscos de 
subavaliação da confiabilidade e o risco de rejeição 
incorreta afetam a eficácia da auditoria e têm mais 
probabilidade de conduzir a uma conclusão 
errônea. 

 

13. As auditorias financeiras são normalmente 
trabalhos de certificação, uma vez que são baseadas 
em informações financeiras apresentadas pela 
parte responsável. As auditorias operacionais são 
sempre trabalhos de relatório direto. As auditorias 
de conformidade podem ser trabalhos de 
certificação, de relatório direto ou ambos ao mesmo 
tempo. 

 

14. A asseguração pode ser razoável ou limitada. A 
asseguração razoável é alta, mas não absoluta. Ao 
fornecer uma asseguração razoável, a conclusão da 
auditoria afirma que, com base nos procedimentos 
executados, nada veio ao conhecimento do auditor 
para fazê-lo acreditar que o objeto não está em 
conformidade com os critérios aplicáveis. Na 
asseguração limitada, a conclusão da auditoria é 
expressa de forma positiva, transmitindo que, na 
opinião do auditor, o objeto está ou não em 
conformidade em todos os aspectos relevantes, ou, 
quando for o caso, que a informação sobre o objeto 
fornece uma visão verdadeira e justa, de acordo 
com os critérios aplicáveis.  
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15. Situação hipotética: Um auditor de controle 
externo do TCE SC analisou os pedidos de aquisição 
de remédios para abastecer a farmácia dos 
hospitais estaduais, constatando se eles haviam 
sido assinados pelo coordenador do setor de 
compras, como estabelecido na política da 
Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina.  

Assertiva: Nesse caso, esse procedimento revela que 
o auditor realizou um teste substantivo. 

 

16. A matriz de planejamento de auditoria ajuda na 
elaboração de relatórios mais concisos e objetivos, 
pois estimula a inserção de detalhes ou de 
informações estranhas aos componentes dos 
achados. 

 

17. Segundo as normas preconizadas pela 
Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, quando o auditor, após o 
término de uma auditoria, é incapaz de formar uma 
opinião sobre as demonstrações financeiras como 
um todo, em virtude de discordar tão 
fundamentalmente delas que a situação por elas 
apresentada fica comprometida, ele deve emitir um 
parecer com abstenção de opinião. 

 

18. As principais ferramentas de controle de 
qualidade são: a) checklists de qualidade; b) 
cronograma; c) matriz de planejamento; d) matriz 
de achados; e) painéis de referência e f) 
comentários dos gestores. A matriz de achados é 
instrumento útil para subsidiar e nortear a 
execução da auditoria e a matriz de achados é 
também o principal instrumento de apoio à 
elaboração do projeto de auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Herbert Almeida 

Julgue os itens seguintes sobre o controle externo e 

interno da administração pública. 

 

19. A Constituição Federal adotou, para o Brasil, o 

modelo de auditoria geral para a sua entidade 

fiscalizadora superior, focando a sua atividade no 

controle performance da gestão, por intermédio de 

estudos e recomendações, sem poder coercitivo. 

 

20. A Controladoria-Geral da União (CGU) pode 

fiscalizar a aplicação de verbas federais onde quer 

que elas estejam sendo aplicadas, mesmo que em 

outro ente federado às quais foram destinadas. 

 

21. O padrão remuneratório dos auditores 

(conselheiros-substitutos) nos tribunais de contas 

estaduais fica limitado ao subsídio mensal dos 

deputados estaduais. 

 

Considerando as disposições da Lei Orgânica e do 

Regimento Interno do TCU, julgue os itens 

subsequentes. 

 

22. Para efetivar a citação, a audiência, diligência ou a 

notificação, é possível a utilização de edital 

publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal 

de Contas, quando já tiverem sido realizadas e 

frustradas a tentativa de comunicação por outros 

meios exigidos pelo Regimento e o seu destinatário 

não for localizado. 

 

23. O recurso de reexame pode ser apresentado em 

face de decisão proferida em processos que tratem 

dos atos sujeitos a registro e à fiscalização de atos e 

contratos, com efeito suspensivo. 
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24. A não manutenção de cópia de segurança de 

arquivos atualizados em meio eletrônico, magnético 

ou digital, contendo os demonstrativos contábeis, 

financeiros, orçamentários, patrimoniais e demais 

dados indispensáveis à fiscalização do Tribunal 

enseja a aplicação de multa ao responsável. 

 

25. Quando o responsável for julgado em débito, 

poderá o Tribunal aplicar-lhe multa de até, no 

máximo, cinquenta por cento do valor atualizado do 

dano causado ao Erário. O débito decorrente da 

multa, quando pago após o seu vencimento, será 

atualizado monetariamente na data do efetivo 

pagamento. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
(EXCETO PARA ÁREA: DIREITO) 

Antônio Daud 

A respeito do processo administrativo, das 

contratações públicas regidas pela Lei 14.133/2021 

e aos serviços públicos, analise as questões abaixo. 

 

26. O recurso administrativo pode ser apresentado 

por razões de legalidade e de mérito, no prazo de 

dez dias a partir da ciência ou divulgação oficial da 

decisão recorrida, devendo ser dirigido à 

autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 

reconsiderar no prazo de trinta dias, encaminhará o 

expediente recursal à autoridade superior. 

 

27. A utilização do credenciamento é cabível em 

contratações na qual o objeto pertence a mercados 

fluidos. 

 

28. A declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com o poder público impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os 

entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 anos e 

máximo de 6 anos, embora admita reabilitação 

dentro do prazo de 3 anos. 

 

29. Sendo decretada a intervenção na concessão e, 

posteriormente, restar comprovado que não se 

observaram os pressupostos legais aplicáveis, será 

declarada sua nulidade, devendo o serviço ser 

imediatamente devolvido à concessionária, sem 

prejuízo de seu direito à indenização. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
(EXECETO PARA ÁREA: DIREITO) 

Nelma Fontana 

A respeito dos direitos e garantias fundamentais, 

conforme prescrição constitucional e de acordo 

com a jurisprudência firmada pelo Supremo 

Tribunal Federal, analise a assertiva abaixo. 

 

30. A suspensão provisória, durante o período da 

pandemia causada pela COVID-19, dos prazos de 

resposta a pedidos de acesso à informação nos 

órgãos ou nas entidades da administração pública 

cujos servidores estejam sujeitos a regime de 

quarentena, teletrabalho ou equivalentes afronta a 

proteção constitucional ao direito de informação. 

 

A respeito dos direitos de nacionalidade, analise 

o próximo item. 

 

31. O instituto da quase nacionalidade descrito no 

artigo 12, § 1º, da CF/88, assegura aos portugueses 

com residência permanente no Brasil, se houver 

reciprocidade em favor de brasileiros em Portugal, 

a equiparação com brasileiros naturalizados.  
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A União, para garantir cumprimento de mandado de 

reintegração de posse, por determinação do 

Ministro da Justiça, enviou a Força Nacional de 

Segurança Pública (FNSP) ao estado da Bahia, sem 

que o Governador tivesse solicitado, o que gerou 

conflito entre os entes da federação. A respeito do 

caso narrado, a partir do disposto na 

Constituição Federal e na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, analise a assertiva 

abaixo. 

 

32. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar 

e julgar, originariamente, o litígio entre a União e o 

estado da Bahia, por se tratar de hipótese que afeta 

a estabilidade do pacto federativo. 

 

A respeito do processo legislativo, julgue o 

próximo item. 

 

33. 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 para a espécie 

normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITO FINANCEIRO 
Luciana Marinho 

De acordo com as disposições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os itens 

que se seguem. 

 

34. 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. 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRO 
E ORÇAMENTÁRIA 

Luciana Marinho 

35. Com relação a déficit público, responsabilidade 

fiscal, regra de ouro e ordenação de despesa, julgue 

o item a seguir. 

Para a criação de ação governamental que acarrete 

aumento de despesa, é necessária estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 

 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
Antônio Daud 

À luz do regramento prevista na Lei 8.429/1992, 

alterada pela Lei 14.230/2021, e na Lei 

12.846/2013, assinale as alternativas que se 

seguem: 

 

36. Caracteriza ato de improbidade administrativa, 

na modalidade prejuízo ao erário, a nomeação de 

parente de segundo grau, da autoridade nomeante, 

para o exercício de cargo em comissão na 

administração pública. 
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37. A celebração do acordo de leniência da Lei 

12.846/2013 beneficiará a pessoa jurídica leniente 

com a redução em até 2/3 do valor do dano causado 

ao erário. 

 

 

CONHECIMENTOS SOBRE SANTA CATARINA 
Sérgio Henrique 

38. Em Santa Catarina, encontramos uma economia 

de aglomeração em torno do setor cerâmico na 

Mesorregião Sul Catarinense, concentrada no 

município de Criciúma. O estado é líder nacional no 

ranking de produção de cerâmica, gerando cerca de 

33 mil empregos. 

 

39. Outrora concentrado no Oeste Catarinense, o 

agronegócio tem se expandido por outras faixas do 

estado, provocando rearranjos espaciais. Os polos 

florestais e moveleiros encontrados no Planalto 

Serrano e Norte de Santa Catarina já sentem efeitos 

da escassez de matéria-prima, causada pela 

substituição de terras de reflorestamento por 

culturas extensas de soja e milho. 

 

40. O Porto de Itajaí o principal porto da região Sul, 

sendo considerado o segundo maior do país em 

movimentação de contêineres e é fundamental para 

o escoamento de mercadoria do estado. É 

conhecido por ser a principal rota de exportação 

para o Polo agropecuário do Oeste Catarinense, 

para o Polo florestal do Planalto Serrano e para o 

polo industrial do Vale do Itajaí. 

Porto de Itajaí "Os principais produtos exportados 

são madeira, pisos cerâmicos, máquinas, açúcar, 

papel e fumo, e os principais produtos importados 

são trigos, produtos químicos, motores, têxteis, 

papel e pisos cerâmicos." 

 

 

 

 

 

 

CONTABILIDADE GERAL  
Julio / Silvio 

De acordo com a Estrutura Conceitual em vigor (CPC 

00 – R2), julgue os itens a seguir. 

 

41. O valor contábil do patrimônio líquido da 

entidade não é mensurado de maneira direta com 

os mesmos critérios aplicados aos ativos e passivos 

da entidade.  

 

42. O custo corrente de um equipamento em 

31/12/2021 representa a contrapartida que seria 

paga na data de mensuração mais os custos de 

transação que seriam incorridos nessa data, 

representando, dessa forma, valores de saída. 

 

43. Para que elementos patrimoniais sejam 

reconhecidos, como ativos e passivos, a sua 

mensuração pode ser feita, em alguns casos, com 

base em estimativas ou incertezas, o que não 

significa que haja prejuízos à qualidade da 

informação contábil.  

 

44. O conceito de reivindicações contra a entidade 

abarca apenas itens que devem fazer parte do seu 

passivo, ou seja, obrigações presentes da entidade 

de transferir recursos econômicos como resultado 

de eventos passados. Portanto, o patrimônio líquido 

aziendal não representa uma reivindicação contra a 

entidade. 

 

A sociedade anônima Brusque S/A contratou em 

01/01/2021 um serviço de assinatura, com 

vigência de três anos, e pagou integralmente por ele 

à companhia prestadora de serviços no ato da 

contratação. 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item 

seguinte. 

 

45. Para a empresa contratante, o pagamento da 

assinatura representa um fato contábil 
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modificativo, com efeitos patrimoniais imediatos 

apenas em contas do ativo realizável a longo prazo. 

 

46. Um ativo deve ser classificado como circulante 

está mantido essencialmente com o propósito de 

ser negociado ou espera-se que seja realizado até 

doze meses após a data do balanço.  

 

Considere que a empresa São Francisco do Sul S/A 

possua, entre seus ativos, R$ 150.000,00 oriundos 

de vendas a prazo, cujo recebimento não é 

considerado mais líquido e certo. Diante dessa 

situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

47. As perdas estimadas relacionadas a recebíveis de 

liquidação duvidosa devem ser reconhecidas como 

despesas, por meio de um lançamento devedor. A 

contrapartida a crédito será a própria conta de 

ativo que representa esses valores a receber.  

 

Situação Hipotética: A sociedade Blumenau S/A teve 

gasto de R$ 200.000,00 destinados à manutenção 

periódica das aeronaves que eram utilizadas para o 

transporte de seus funcionários.  

 

48. Nesse caso apresentado, o gasto com a 

manutenção deve ser capitalizado como custo do 

ativo. 

 

Com base no que prevê o CPC 27 – Ativo Imobilizado, 

julgue o próximo item.  

 

49. O uso esperado do ativo e a obsolescência técnica 

proveniente de mudanças ou as melhorias na 

produção não devem ser consideradas na 

determinação de vida útil de um ativo. 

 

Considerando o que prevê o CPC 01 – Redução ao 

Valor Recuperável de Ativos, julgue o próximo item. 

 

50. Para determinarmos o valor recuperável de um 

ativo, é indispensável que sejam determinados dois 

valores: seu valor em uso e seu valor justo líquido 

de despesas de vendas. 

 

O patrimônio líquido da sociedade empresária 

Camboriú S/A é constituído conforme tabela a 

seguir. 

Capital Social     R$ 800.000,00  

Reserva Legal     R$ 159.000,00  

Ajuste de Avaliação Patrimonial (credor) 

R$100.000,00 

Com base nas informações apresentadas, julgue o 

item a seguir. 

 

51. Nesse caso, se a sociedade obtiver lucro líquido 

no valor de R$ 80.000,00, ela não poderá 

contabilizar o valor de R$ 1.100,00 como reserva 

legal. 

 

Situação Hipotética: Imagine que a Florianópolis S/A 

possua atividades nas Ilhas Santa Catarina, onde ela 

pode atuar livremente na exploração de peixes. 

Ademais, não há, nesse país, qualquer lei que 

obrigue as empresas exploradoras a repararem 

danos causados ao meio ambiente.  

 

52. Assertiva: Como não existe lei antipoluição e de 

reparos ao meio-ambiente, ainda que a empresa 

aceite publicamente a responsabilidade pela 

reparação de dano causado, não estará configurada 

a existência de um evento passado que conduziu a 

uma obrigação presente. 

 

Com referência à elaboração de demonstrações 

contábeis, julgue os itens seguintes à luz da 

legislação societária, dos princípios fundamentais 

da contabilidade e dos pronunciamentos contábeis 

do CPC. 

 

53. A conversão de dívidas em instrumentos 

patrimoniais, como por exemplo, conversão de 

debêntures em ações da entidade, tem de ser 

representada, na demonstração dos fluxos de caixa, 
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como um fluxo de caixa relacionado com as 

atividades de investimento.   

 

Com relação aos pronunciamentos técnicos do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

julgue o próximo item. 

 

54. Caso a Cia Jurerê Internacional adquira um ativo 

intangível por meio de uma combinação de 

negócios, o custo desse ativo deve ser o valor justo 

na data de aquisição.  

 

Acerca das demonstrações contábeis previstas na 

legislação e na normatização contábeis brasileiras, 

julgue os itens que se seguem. 

 

55. Na demonstração de resultado do período, contas 

como custo da mercadoria ou dos produtos 

vendidos, despesas administrativas, despesas 

comerciais e despesas financeiras constituem 

despesas denominadas em conformidade com sua 

função. 

 

56. A Demonstração do Valor Adicionado está 

intimamente relacionada com a Demonstração do 

Resultado do Exercício, pois aquela apresenta em 

sua estrutura diversos itens de receitas e despesas. 

Todavia, não há ligação da Demonstração do Valor 

Adicionado com a Demonstração de Lucros ou 

Prejuízos Acumulados. 

 

Julgue o item subsequente, relativo à contabilização 

de operações contábeis diversas. 

 

57. A Cia Joinville S/A efetuou uma operação de 

desconto de duplicatas junto ao Banco Floripa, pois 

precisava de caixa para quitar obrigações com 

fornecedores. O desconto de uma duplicata em 

banco, além de gerar débito em caixa ou 

equivalentes de caixa e crédito em duplicatas 

descontadas, gera, também, débito em despesas 

financeiras.  

 

Situação hipotética: A Cias Alfa e Beta, duas empresas 

com interesses comuns, porém sem participação 

acionária entre si, apresentam a seguinte situação 

patrimonial em 31/12/2021. 

 

 

58. Assertiva: Nesse caso, a fusão das empresas Alfa e 

Beta gera uma nova entidade, com patrimônio 

líquido superior a R$ 1.080.000.  

 

 

Análise de DC 

Nos itens a seguir serão apresentadas situações 

hipotéticas seguidas de assertivas a serem julgadas, 

relacionada aos conceitos básicos de análise de 

balanços e de demonstrações contábeis. 

 

59. Uma das principais características da análise 

vertical das demonstrações financeiras de uma 

empresa é ser calculada como percentual de 

determinada conta em relação a um valor-base em 

um mesmo exercício contábil.  

 

Situação Hipotética: Em certo momento do exercício 

financeiro de 2021, os estoques da empresa Porto 

Belo S/A foram considerados obsoletos e não 

representavam com fidelidade os saldos 

apresentados nas demonstrações contábeis da 

empresa.  

 

60. Assertiva: o indicador mais adequado para 

demonstrar corretamente a tendência da empresa 

de cumprir, ou não, suas obrigações de curto prazo 

é o indicador de liquidez corrente. 
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Situação Hipotética: Ao analisarmos as 

demonstrações financeiras da empresa Canavieiras 

S/A, percebemos que a relação entre as fontes de 

recursos é de 60%.  

 

61. Assertiva: Considerando a situação apresentada, 

pode-se concluir o endividamento geral dessa 

empresa será superior a 35%. 

 

Nos itens a seguir serão apresentadas situações 

hipotéticas seguidas de assertivas a serem julgadas, 

relacionada aos conceitos básicos de análise de 

balanços e de demonstrações contábeis. 

Situação Hipotética: Ao analisar as demonstrações 

financeiras da empresa Chapecó S/A, o analista 

financeiro verificou que o grau de imobilização de 

capitais permanentes apresenta valor inferior a 1,0.  

 

62. Assertiva: Com base na situação apresentada, 

concluímos que a empresa possui um aperto 

financeiro, pois uma parcela dos recursos aplicados 

em investimentos fixos é financiada por dívidas de 

curto prazo. 

 

Situação Hipotética: No ano de 2021, a empresa 

Palhoça obteve receitas de vendas líquidas no valor 

de R$ 400.000 e, nesse mesmo ano, o giro do ativo 

da empresa houver sido de 0,5. Além disso, a 

rentabilidade do seu ativo ficou em 20%.  

 

63. Assertiva: Considerando a situação hipotética, 

pode-se afirmar que o ativo médio dessa empresa, 

no período analisado, foi inferior a R$ 900.000,00.  

 

64. Assertiva: Considerando a situação hipotética, 

pode-se afirmar que o lucro líquido dessa empresa 

no mesmo período alcançou o valor de R$ 160.000. 

 

 

 

 

 

Contabilidade de Custos 

A construção da contabilidade de custos, a partir da 

contabilidade societária pré-industrial, exigiu o 

desenvolvimento de novas terminologias. Com 

relação a esse assunto, julgue os itens a seguir. 

 

65. Sendo a despesa um bem ou serviço consumido 

como um esforço para a obtenção de uma receita, 

parte da doutrina contábil considera a expressão 

custo dos produtos vendidos tecnicamente 

incorreta, visto que significa, na verdade, uma 

despesa e não custo. 

 

66. O custeio por absorção está embasado no regime 

de competência, pois só se registram em contas de 

resultado os custos fixos e os custos variáveis dos 

produtos e das mercadorias que tenham as vendas 

efetivamente concretizadas. Esse reconhecimento 

está intimamente ligado ao conceito de 

simultaneidade de receitas e despesas. 

 

67. O gasto com contrato de manutenção de 

equipamentos de uma planta industrial, com 

cláusula de reajuste anual pelo índice de preços, é 

um exemplo de custo variável. 

 

Com referência à utilização de custos para fins de 

controle e gestão, julgue o próximo item. 

68. Uma das vantagens do custeio embasado em 

atividade, em relação a outras metodologias de 

custeio, é que a totalidade dos custos associados às 

atividades será apropriada aos produtos sem a 

necessidade de rateio. 

 

Situação Hipotética: A indústria Pomerode S/A 

fabricou e vendeu 10.000 unidades de seu único 

produto no último mês. Seus custos variáveis 

unitários foram de R$ 20,00 e os fixos totais 

somaram R$ 132.000,00. Seu preço de venda é de 

R$ 35,00 por unidade. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 

subsequentes. 
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69. O ponto de equilíbrio da empresa é atingindo 

com a venda de 8.800 unidades do seu produto.  

 

70. A margem de segurança da empresa no mês dado 

foi inferior a 1.000 unidades.  

 

 

CONTABILIDADE PÚBLICA 
Gilmar Possati 

Acerca dos critérios para mensurações de ativos e 

passivos no âmbito do setor público e as 

evidenciações das informações contábeis, julgue as 

assertivas a seguir: 

 

71. Os estoques compreendem as mercadorias para 

revenda, os produtos acabados e os em elaboração, 

as matérias-primas e o almoxarifado.  

 

72. Os direitos que tenham por objeto bens 

incorpóreos, destinados à manutenção da atividade 

pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser 

mensurados ou avaliados com base no valor de 

aquisição ou de produção, deduzido o saldo da 

respectiva conta de depreciação acumulada 

(quando tiverem vida útil definida) e o montante 

acumulado de quaisquer perdas do valor que 

tenham sofrido ao longo de sua vida útil por 

redução ao valor recuperável (impairment). 

 

73. Os passivos contingentes não devem ser 

reconhecidos no balanço patrimonial. Caso a saída 

de recursos referente a esses passivos contingentes 

se torne provável, há que se reconhecer a provisão 

no passivo exigível, no âmbito do balanço 

patrimonial, em contrapartida da respectiva 

Variação Patrimonial Diminutiva, a qual impactará 

negativamente o resultado patrimonial do exercício, 

evidenciado na Demonstração das Variações 

Patrimoniais. 

 

 

 

74. Um imóvel que determinado Ente Federado 

possui e que pretende usar na produção ou 

fornecimento de bens ou serviços a fim de ampliar o 

potencial de serviços à população deve ser 

evidenciado no ativo não circulante - Investimentos, 

pois se enquadra como uma propriedade para 

investimento. 

 

75. O reconhecimento dos custos no valor contábil de 

um item do ativo imobilizado cessa quando o item 

começa a ser utilizado pela entidade. 

 

Acerca das demonstrações contábeis aplicadas ao 

setor público, julgue as assertivas a seguir:  

 

76. O resultado financeiro pode ser obtido por meio 

da demonstração dos fluxos de caixa, considerando-

se o princípio do caixa único, pela geração líquida 

de caixa e equivalentes de caixa, como também no 

balanço financeiro pelo confronto entre o total dos 

ingressos e dispêndios. 

 

77. Segundo a NBC TSP 12 - Demonstração dos 

Fluxos de Caixa, essa demonstração visa evidenciar 

as origens e as aplicações das disponibilidades 

financeiras obtidas pela entidade, classificando-as 

em três grupos de atividades: operacionais; de 

investimento; e de financiamento. Além de mostrar 

as origens e aplicações das disponibilidades 

financeiras, tal demonstração evidencia o fluxo 

líquido de caixa de cada atividade. 

 

Acerca do Plano de Contas APlicado ao Setor Público 

(PCASP), julgue as assertivas a seguir:  

 

78. O Indicador do Superávit Financeiro, o qual 

identifica se a conta tem atributos financeiro (F) ou 

atributo Permanente (P), é um exemplo de atributo 

conceitual da conta contábil. 
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Determinado município apresentou as seguintes 

informações referentes ao exercício financeiro de 

20X1: 

• despesa fixada e receita prevista na LOA: R$ 10 

milhões; 

• despesas executadas no exercício: R$ 9,4 milhões; 

• despesas liquidadas no exercício: R$ 9 milhões; 

• despesas pagas no exercício: R$ 8,6 milhões; 

Considerando-se que as receitas arrecadadas 

superaram em R$ 400 mil a previsão aprovada, 

julgue as assertivas a seguir: 

 

79. Houve superávit orçamentário de R$ 1 milhão. 

  

80. Houve uma economia de despesa no valor de R$ 

1.400.000,00. 

  

81. Na estrutura do balanço patrimonial prevista na 

Lei n. 4.320/64, o valor do ativo compensado 

sempre será igual ao valor do passivo compensado. 

  

Acerca da NBC TSP – Estrutura Conceitual, julgue os 

itens a seguir: 

 

82. Os Relatórios Contábeis de Propósito Geral 

(RCPGs) são elaborados e divulgados para atender a 

necessidades de seus usuários primários e 

informações específicas necessitadas por diversos 

tipos de usuários, a exemplo das agências 

reguladoras. 

  

83. A comparabilidade se refere à utilização dos 

mesmos princípios ou políticas contábeis e da 

mesma base de elaboração, seja de período a 

período dentro da entidade ou de um único período 

entre duas ou mais entidades. 

  

Acerca da Lei n. 4.320/64, julgue o item a seguir: 

84. A escrituração analítica das operações financeiras 

e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das 

partidas dobradas. 

  

Acerca das disposições previstas na Lei 

Complementar n. 101/2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, julgue a assertiva a seguir. 

 

85. O Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 

uma das inovações promovidas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, deve ser elaborado e 

publicado pelo Poder Executivo da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

 

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Herbert Almeida 

Em relação às disposições sobre licitações e 

contratos previstas na Lei nº 14.133/2021, julgue 

os itens a seguir. 

 

86. A administração pode realizar um processo 

administrativo de chamamento público, 

denominado credenciamento, para que os 

interessados se credenciem no órgão ou na 

entidade para executar o objeto quando 

convocados. 

 

Suponha que a administração realizou um 

procedimento licitatório, que chegou ao final com a 

declaração do licitante vencedor. A respeito dessa 

situação hipotética e com base nas disposições da 

Lei nº 14.133/2021, jugue os itens a seguir. 

 

87. O licitante vencedor será convocado pela 

administração para assinar o termo de contrato ou 

para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo improrrogável estabelecido no 

edital de licitação. 

 

88. Caso o licitante vencedor seja convocado e não 

assine o contrato, a administração pode convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para celebrar o contrato, inicialmente, nas 

condições propostas pelo licitante vencedor. 
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89. Os licitantes classificados ficam vinculados aos 

compromissos assumidos na proposta pelo prazo 

de dois anos, prorrogáveis a critério da 

administração. 

 

Em relação às licitações e contratos regidos pela Lei 

nº 8.666/1993, julgue os itens a seguir. 

 

90. A previsão das garantias oferecidas para 

assegurar a plena execução dos contratos, quando 

essas forem exigidas, constitui cláusula necessária 

dos contratos administrativos, cabendo aos 

contratados optar por uma das modalidades de 

garantia previstas na lei. 

 

91. Mesmo que o contrato administrativo seja 

firmado com prazo indeterminado, é possível sua 

prorrogação, sempre que devidamente justificada e 

autorizada pela autoridade competente. 

 

92. Quando uma nulidade é detectada em um 

contrato administrativo, a administração não se 

exonera do dever de indenizar o contratado pelo 

que já houver sido executado, em respeito ao 

princípio da vedação do enriquecimento sem causa, 

desde que a nulidade não seja causada pelo próprio 

contratado. 

 

93. As disposições da Lei nº 8.666/1993 se aplicam 

aos convênios celebrados por órgãos e entidades da 

administração, no que couber, dependendo a 

celebração da prévia aprovação do plano de 

trabalho, que deverá indicar metas a serem 

atingidas, etapas da execução e cronograma de 

desembolso. 

 

No que diz respeito ao pregão e ao sistema de 

registro de preços, julgue os itens a seguir. 

94. De acordo com a nº 10.520/2002, os membros da 

equipe de apoio devem ser servidores efetivos e 

obrigatoriamente pertencerem ao quadro 

permanente da entidade promotora do pregão. 

 

95. Os preços registrados pela administração 

vinculam a contratação, que não poderá utilizar de 

outros meios para efetivar a contratação. 

 

96. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o sistema 

de registro de preços apenas admite a contratação 

via licitação na modalidade pregão, para 

contratação de serviços de natureza comum. 

 

Ao adotar o regime diferenciado de contratações, a 

administração tem como objetivo ampliar a 

eficiência das contratações públicas e a 

competitividade entre os licitantes. Acerca do 

regime diferenciado de contratações previsto na Lei 

nº 12.462/2011, julgue o item a seguir. 

 

97. A administração deve indicar de forma expressa 

no instrumento convocatório que a contratação 

será regida pelo regime diferenciado de 

contratações, hipótese que resultará no 

afastamento das normas contidas na Lei nº 

8.666/1993, exceto nos casos em que a legislação 

expressamente autorizar sua aplicação. 

 

A respeito das Parcerias Público-Privadas regidas 

pela Lei nº 11.079/2004, julgue o item a seguir. 

 

98. A contratação de parceria público-privada será 

precedida de licitação nas modalidades 

concorrência e pregão, devendo a administração 

justificar a opção pela forma de parceria, 

demonstrando a conveniência e oportunidade da 

contratação. 

 

A respeito das licitações e contratos realizados pelas 

empresas estatais, julgue os itens a seguir, com base 

no disposto na Lei nº 13.303/2016. 

99. No caso de não aparecerem interessados em uma 

licitação que não possa ser repetida sem prejuízo 

para a empresa estatal, a licitação poderá ser 

dispensada, desde que mantidas as condições 

preestabelecidas. 
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100. Nas licitações envolvendo empresas públicas e 

sociedades de economia mista, o pregão deve ser 

adotado como modalidade preferencial, para 

aquisição de bens e serviços comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



16 
2º Simulado TCE-SC – Ciências Contábeis 26/12/21 

 

Preencha o Gabarito! 
 

 
https://bit.ly/Simulado-TCE-SC-Ciências-Contábeis-26-12  

  

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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