
1 
3º Simulado TCE-SC – Ciência Contábeis 16/01/22 

 

 



2 
3º Simulado TCE-SC – Ciência Contábeis 16/01/22 

 

 

Simulado Especial 
3º Simulado TCE-SC – Ciências Contábeis Pós Edital 

 

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-Ciencias-Contabeis-16-01  
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PORTUGUÊS 
Rafaela Freitas 

 

Texto I 

 

PENSAR É TRANSGREDIR 

 

Não lembro em que momento percebi que viver 
deveria ser uma permanente reinvenção de nós 
mesmos — para não morrermos soterrados na poeira 
da banalidade embora pareça que ainda estamos 
vivos. 

Mas compreendi, num lampejo: então é isso, então é 
assim. Apesar dos medos, convém não ser demais 
fútil nem demais acomodada. Algumas vezes é 
preciso pegar o touro pelos chifres, mergulhar para 
depois ver o que acontece: porque a vida não tem de 
ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como 
o jarro que se renova a cada gole bebido. 

Para reinventar-se é preciso pensar: isso aprendi muito 
cedo. 

Apalpar, no nevoeiro de quem somos, algo que pareça 
uma essência: isso, mais ou menos, sou eu. Isso é o 
que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já 
fui. Muita inquietação por baixo das águas do 
cotidiano. Mais cômodo seria ficar com o travesseiro 
sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante: "Parar 
pra pensar, nem pensar!" 

O problema é que, quando menos se espera ele chega, 
o sorrateiro pensamento que nos faz parar. Pode ser 
no meio do shopping, no trânsito, na frente da tevê 
ou do computador. Simplesmente escovando os 
dentes. Ou na hora da droga, do sexo sem afeto, do 
desafeto, do rancor, da lamúria, da hesitação e da 
resignação. 

Sem ter programado, a gente para pra pensar. 

(...) 

Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem 
do superficial que nos pressiona tanto. 

(...) 

Questionar o que nos é imposto, sem rebeldias 
insensatas, mas sem demasiada sensatez. Saborear o 
bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim. Suportar sem se 
submeter, aceitar sem se humilhar, entregar-se sem 
renunciar a si mesmo e à possível dignidade. 

Sonhar, porque se desistimos disso apaga-se a última 
claridade e nada mais valerá a pena. Escapar, na 
liberdade do pensamento, desse espírito de manada 
que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, 
seja lá no que for. 

E que o mínimo que a gente faça seja, a cada 
momento, o melhor que afinal se conseguiu fazer. 

Lya Luft 

 

01. Lya Luft, premiadíssima autora brasileira, 
faleceu recentemente e deixou várias crônicas 
profundas como "Pensar é transgredir". No 
texto I, leem-se trechos da citada crônica. 
Depreende-se da leitura que pensar é loucura, 
pois não devemos transgredir quem somos.  

 

02. Infere-se do texto I que o pensamento é algo 
que não podemos controlar.  

 

03. Sem que haja alteração no sentido original e 
mantando a correção gramatical, o trecho "Não 
lembro em que momento percebi que viver 
deveria ser uma permanente reinvenção de nós 
mesmos" pode ser assim reescrito: Não me 
lembro em que momento notei que viver deveria 
ser um permanente reinvento de nós mesmo".  

 

04. No trecho "Apesar dos medos, convém não 
ser demais fútil nem demais acomodada", a 
forma verbal "convém" não apresenta sujeito 
explícito.  
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05. O texto apresenta linguagem formal, mas, 
ainda assim, é possível encontrar trechos em 
linguagem figurada.  

 

06. Releia o trecho "Para reinventar-se é preciso 
pensar: isso aprendi muito cedo". Nele, o "para" 
poderia ser substituído, sem alteração do 
sentido original, por "a fim de", e o "isso" está 
sendo usado para retomar "é preciso pensar".  

 

07. A palavra “o” recebe a mesma classificação 
nos trechos “Isso é o que eu queria ser” (4º 
parágrafo) e em “Questionar o que nos é 
imposto” (7º parágrafo). 

 

08. No trecho "Mas compreendi, num lampejo: 
então é isso, então é assim", o vocábulo 
"lampejo" apresenta sentido de "cintilação". 

 

09. O início do quarto parágrafo, "Apalpar, no 
nevoeiro de quem somos, algo que pareça uma 
essência: isso, mais ou menos, sou eu", sem que 
haja alteração no sentido original ou incorreção 
gramatical, poderia ser assim reescrito: No 
nevoeiro de quem somos devemos apalpar algo 
o qual pareça uma essência: isso sou eu, mais ou 
menos.  

 

10. Na frase "Ele era do tempo quando não havia 
celular", o "quando" é classificado como 
pronome relativo.  

 

 

 

 

 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL, 
COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCO E 

GOVERNANÇA 
Guilherme Santanna 

 

Acerca das técnicas e procedimentos de auditoria, 
julgue os itens a seguir: 

 

11. O procedimento de Inspeção Física consiste 
em observar se as transações realizadas estão 
devidamente documentadas, se a documentação 
que suporta as operações contém indícios de 
inidoneidade e se profissionais competentes 
realizaram as transações e produziram a 
documentação-suporte. 

 

12. Por meio da conferência de cálculo, o auditor 
checa o comportamento de valores significativos, 
mediante índices, quocientes e quantidades 
absolutas, com vistas à identificação de situações 
ou tendências atípicas. 

 

13. Através da circularização, o auditor realiza a 
confirmação com terceiros de fatos alegados 
pela entidade fiscalizada. 

 

Em relação aos Instrumentos de Fiscalização, 
julgue os itens a seguir: 

 

14. Levantamento é o instrumento utilizado para 
conhecer a organização e funcionamento de 
órgão ou entidade pública, de sistema, 
programa, projeto ou atividade governamental, 
identificar objetos e instrumentos de fiscalização 
e avaliar a viabilidade da sua realização. 
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15. O monitoramento destina-se a monitorar e a 
avaliar a gestão de órgão, entidade ou programa 
governamental por período de tempo 
predeterminado. 

 

16. Por meio do acompanhamento, afere-se o 
cumprimento das deliberações do Tribunal e dos 
resultados delas advindos. 

 

Em relação aos conceitos de Auditoria de 
Conformidade e Auditoria Operacional, avalie os 
itens a seguir: 

 

17. A auditoria operacional realizada pelas EFS 
(Entidades Fiscalizadores Superiores) é o exame 
independente, objetivo e confiável que analisa se 
empreendimentos, sistemas, operações, 
programas, atividades ou organizações do 
governo estão funcionando de acordo com os 
princípios de economicidade, eficiência e 
efetividade e se há espaço para 
aperfeiçoamento. 

 

18. A auditoria de conformidade visa contribuir 
para a boa governança, accountability e 
transparência, procurando fornecer novas 
informações, análises ou percepções e, quando 
apropriado, recomendações para melhoria. 

 

 

CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Herbert Almeida 

 

Julgue os itens a seguir acerca do controle da 
administração pública. 

 

19. Os sistemas de controle elucidam o conjunto 
de ferramentas para a realização do controle da 
atividade estatal. Sobre esse tema, é correto 
afirmar que, no sistema do contencioso, a 
decisão da administração pública não faz coisa 
julgada, de tal forma que será possível rever os 
atos do poder público por meio de ação judicial. 

 

20. Uma vez que não exerce a função legislativa 
em sentido estrito e não goza de competência 
para regulamentar leis e atos normativos, o 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
edita normas apenas para direcionar o 
funcionamento de suas atividades, mas que não 
possuem caráter compulsório para os 
jurisdicionados. 

 

21. O TCE-SC não dispõe de competência para 
proceder a qualquer inovação no título jurídico 
de aposentação submetido a seu exame, 
cabendo-lhe informar ao órgão ou entidade 
competente as medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei. 

 

22. Segundo o STF, o Tribunal de Contas da 
União, órgão sem função jurisdicional, não pode 
declarar a inconstitucionalidade de lei federal 
com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito 
de toda a administração pública federal. 

 

Considerando as disposições da Lei Orgânica e do 
Regimento Interno do TCE-SC, julgue os itens a 
seguir. 

 

23. Em atendimento ao princípio da 
indisponibilidade do interesse público, a  
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autoridade administrativa deverá, em qualquer 
caso, encaminhar a tomada de contas especial 
ao Tribunal de Contas do Estado, tão logo a 
apuração seja concluída. 

 

24. Situação hipotética: em procedimento de 
fiscalização, o TCE identificou irregularidade na 
realização de processo de licitação, motivo pelo 
qual realizou a audiência do responsável. 
Assertiva: não eliminadas as ilegalidades do ato, 
o Tribunal, mediante decisão preliminar, com 
indicação expressa dos dispositivos a serem 
observados, assinará prazo para que o 
responsável, ou quem lhe haja sucedido, adote 
as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei.  

 

25. A título de racionalização administrativa e 
economia processual, e com o objetivo de evitar 
que o custo da cobrança seja superior ao valor 
do ressarcimento, o Tribunal, em decisão 
definitiva, poderá determinar o arquivamento do 
processo, com cancelamento do débito. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO  
Antônio Daud 

 

Acerca das licitações e contratos administrativos, 
dos poderes da Administração Pública e 
repressão a atos de improbidade administrativa, 
analise os itens que se seguem. 

 

26. De acordo com a “nova lei de licitações e 
contratos”, Lei 14.133/2021, é possível a 
indicação de marca em contratos de compras, 
nas hipóteses em que determinada marca 

 

comercializada por mais de um fornecedor for a 
única capaz de atender às necessidades da 
Administração. 

 

27. De acordo com a Lei 14.133/2021, em regra o 
contratado terá direito à extinção do contrato 
quando se deparar com a suspensão de 
execução do contrato, por ordem escrita da 
Administração, por prazo superior a três meses. 

 

28. Aplicam-se ao sistema da improbidade 
administrativa a que alude a Lei 8.429/1992 os 
princípios constitucionais do direito 
administrativo sancionador, a exemplo da 
retroatividade da lei mais benéfica. 

 

29. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (STF), considera-se constitucional a 
delegação do poder de polícia, por meio de lei, 
a pessoas jurídicas de direito privado integrantes 
ou não da Administração Pública, que prestem 
exclusivamente serviço público de atuação 
própria do Estado. 

 

 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Emerson Bruno 

 

30. Acerca da organização dos poderes, prevista 
na Constituição Federal, julgue o item 
subseqüente. Considere a seguinte situação 
hipotética. Estudante de Direito de instituição de 
ensino superior descobre irregularidades em 
licitação pública realizada pela prefeitura do 
município onde reside. Nesse caso, em 
conformidade com a Constituição Federal, o  
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estudante é parte legítima para denunciar 
irregularidades perante tribunal de contas. 

 

31. O item a seguir, é apresentado uma situação 
hipotética, seguida de uma assertiva a ser 
julgada. Um agente penitenciário submeteu a 
intenso sofrimento físico um preso que estava 
sob sua autoridade, com o objetivo de castigá-lo 
por ter incitado os outros detentos a se 
mobilizarem para reclamar da qualidade da 
comida servida na penitenciária. Nessa situação, 
o referido agente cometeu crime inafiançável. 
 

32. Julgue o item seguinte relativo ao Poder 
Legislativo. É vedada pela Constituição Federal a 
edição de medida provisória pelo presidente da 
República para dispor sobre matéria 
orçamentária, ressalvada a abertura de créditos 
extraordinários. 

 

33. Julgue o item seguinte relativo ao Poder 
Judiciário. O STF é competente para julgar os 
governadores dos estados e do Distrito Federal 
em caso de crimes comuns. 

 

 

DIREITO FINANCEIRO E NOÇÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRO E 

ORÇAMENTÁRIA 
Luciana Marinho 

 

34. De acordo com a legislação pertinente, julgue 
o item que se segue. 

Não é possível a inclusão da autorização para 
abertura de créditos suplementares na Lei 
orçamentária, sem ferir o princípio da 
exclusividade. 

 

35. Julgue o item a seguir conforme as 
disposições da Lei complementar nº 101 de 
2000. 

Para os efeitos da lei de responsabilidade fiscal, a 
dívida consolidada é integrada, entre outros, 
pelas operações de crédito de prazo inferior a 
doze meses cujas receitas tenham constado do 
orçamento. 

 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
Antônio Daud 

 

Considerando o disposto no Código de Ética dos 
Servidores do Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina (Resolução TC-0087/2013) e na 
Lei 12.846/2013, analise os dois itens a seguir. 

 

36. Buscando resguardar a objetividade na 
atuação dos agentes públicos, o ordenamento 
jurídico prevê hipóteses em que este deverá se 
declarar impedido ou suspeito, a exemplo da 
situação em que um servidor do TCE-SC for 
responsável por atuar em processo em que 
tenha funcionado anteriormente como servidor 
do sistema de controle interno. 

 

37. A responsabilização objetiva de pessoas 
jurídicas por atos praticados contra a 
Administração Pública não se aplica   a atos 
lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira 
contra a administração pública estrangeira. 
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CONHECIMENTOS SOBRE SANTA 
CATARINA 

Sérgio Henrique 

 

38. O território que hoje compreende o estado de 
Santa Catarina foi, em período anterior à 
chegada dos europeus na América, habitado 
pelas etnias Guarani, Kaingang e Xokleng. As 
culturas desses grupos são transmitidas através 
da oralidade. São poucos os remanescentes e ao 
longo da História a redução dos indígenas foi 
resultado de um processo assimétrico de 
culturas.   

 

39.  Capitaneadas inicialmente por Fernando 
Collor no início dos anos noventa, as reformas 
neoliberais no Brasil foram diretamente 
responsáveis pelo desenvolvimento econômico 
de Santa Catarina naquela década. O projeto 
liberal permitiu a entrada de investimento 
estrangeiro, conduzido por conglomerados de 
multinacionais, que reorganizaram o espaço 
catarinense, formando polos econômicos 
diversos e distribuídos pelo território. 

 

40. Durante o governo de Getúlio Vargas, a 
criação do Território Federal do Iguassú, no ano 
de 1943, causou descontentamento para o povo 
catarinense, que viu parte do território do 
município de Chapecó ser perdido através de 
decreto federal. Somente no ano de 1946, com a 
extinção do Território Federal criado, é que 
Santa Catarina retomou a posse, deixando 
marcas na articulação territorial do estado.  

 

 

 

 

CONTABILIDADE GERAL 
Luciano Rosa 

 

41. A empresa KLR Ltda apresentou, em 31 de 
dezembro de 2021, um patrimônio composto 
pelos seguintes elementos, cujo registro e cuja 
avaliação contábeis estão de acordo com as 
regras estabelecidas na legislação societária (Lei 
n.º 6.404/1976 e suas alterações). 

elemento patrimonial valor (R$) 

caixa 25.000 

duplicatas a receber 50.000 

empréstimos a pagar 35.000 

estoques 50.000 

imóveis de uso próprio 170.000 

depreciação acumulada 20.000 

capital social 200.000 

fornecedores 30.000 

salários a pagar 40.000 

reservas de lucros 10.000 

depósitos em bancos 20.000 

impostos a recolher 10.000 

aplicações financeiras de 
liquidez imediata 

30.000 

Considerando os elementos patrimoniais 
apresentados nessa situação hipotética, julgue o 
item a seguir. 

 Em 31 de dezembro de 2020, a situação 
patrimonial líquida da empresa alcançou o 
montante de R$ 210.000. 

 

 

 



9 
3º Simulado TCE-SC – Ciência Contábeis 16/01/22 

 

 

42. A estrutura conceitual para relatório financeiro 
tanto descreve o objetivo quanto os conceitos 
para a elaboração do relatório financeiro para 
fins gerais. Acerca desse assunto, julgue o 
próximo item. 

Ao considerar a nova perspectiva da informação 
contábil, as decisões dos gestores devem 
fundamentar-se nas informações que geram 
valor preditivo. Desse modo, a relevância das 
informações financeiras não se vincula a 
informações que tenham valor confirmatório. 

 

43. Em setembro de 2020, a empresa de entregas 
Quelônio Veloz Ltda assinou um contrato 
comprometendo-se a prestar determinado 
serviço a um cliente. No mês seguinte, 
atendendo a uma cláusula contratual, o cliente 
efetuou um adiantamento em dinheiro pelo 
serviço contratado. Em novembro de 2020, o 
serviço foi finalmente prestado pela empresa 
Quelônio Veloz ao cliente. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o 
item seguinte. 

De acordo com o regime de competência, a 
receita de prestação de serviços deve ser 
reconhecida pela empresa Quelônio Veloz em 
novembro de 2020. 

 

44. Com relação aos pronunciamentos técnicos do 
CPC a respeito do conteúdo e a classificação 
contábil de estoques, julgue o próximo item. 

Terrenos e outros imóveis são classificados como 
Imobilizados, ou, se forem adquiridos com o 
propósito de revenda, como Investimentos. 

 

 

 

45. A empresa comercial Rubiácea Escaldante 
Ltda exportou uma máquina de café expresso 
que estava em seu estoque. Essa máquina estava 
registrada a um custo total de R$ 10.000 e foi 
vendida pelo preço de R$ 15.000, tendo sido 
metade do valor à vista e metade para 
recebimento em 30 dias. A máquina foi entregue 
em perfeitas condições ao comprador no mesmo 
dia da venda. 

 Desconsiderando-se incidências de impostos, 
fretes e outros efeitos não citados, é correto 
afirmar que, após o lançamento da venda, o 
Ativo total diminuiu R$ 2.500. 

 

46. No encerramento do último exercício da 
sociedade empresária KLR Ltda, que comercializa 
computadores e outros equipamentos de 
informática e comunicação, o seu estoque 
continha 200 unidades de determinado tipo de 
computador, registrados pelo valor contábil de 
R$ 700.000. O preço de comercialização desses 
celulares pela sociedade era, até esse momento, 
de R$ 5.000 cada. Depois de verificada queda 
significativa das vendas desse modelo, a 
sociedade fez uma pesquisa junto a outros 
revendedores e constatou que seria impossível 
vender esse produto por mais do que R$ 3.000, 
por isso reduziu seu preço de venda para esse 
valor. O custo de comercialização de cada 
unidade desse computador é de R$ 200. Ao 
mesmo tempo, o fornecedor dos computadores 
informou que seu preço atual para venda no 
atacado é de R$ 2.500. 

Nessa situação hipotética, a empresa deve 
reconhecer uma perda de valor realizável de R$ 
700 por computador. 
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47. No que se refere ao registro contábil e aos 
seus reflexos nos componentes da demonstração 
do resultado e do balanço patrimonial das 
empresas, julgue o item a seguir. 

A baixa de um bem que tenha sido totalmente 
depreciado e para o qual não tenha havido 
previsão de valor residual afetará o resultado do 
exercício, mas não irá alterar o   saldo do grupo 
de contas do ativo do qual aquele bem faça 
parte. 

 

48. Com relação ao conceito e aos critérios de 
avaliação de despesas antecipadas, julgue o item 
que se segue. 

Despesas antecipadas representam despesas já 
pagas, mas ainda não incorridas,  que são 
contabilizadas no Passivo no balanço patrimonial 
para apropriação ao resultado em exercícios 
futuros. 

 

49. A empresa Coruja Azul Ltda comprou um 
terreno, no qual planeja construir futuramente 
sua nova sede. Para fins de mensuração contábil, 
esse bem pode ser avaliado ao custo ou a valor 
justo, por ser uma propriedade para 
investimento futuro. 

 

50. A empresa KLR Ltda comprou uma 
participação de 30% na empresa Ucla Umaracaia 
Ltda, tendo influência significativa. O 
Investimento foi um sucesso e a investida pagou 
o valor de $300.000 em dividendos para a 
investidora. Considere que ambas as empresas 
são domiciliadas no Brasil e aplicam as normas 
vigentes no país. Nesse caso, o recebimento de 
dividendos pela empresa KLR advindo do 
investimento na empresa Ucla Umaracaia  é  

 

contabilizado por meio de débito em bancos e 
crédito em investimentos em coligada. 

 

51. A Indústria Farmacêutica Saracura Ltda 
desenvolveu uma vacina contra a covid-19. As 
pesquisas para a produção dessa vacina foram 
iniciadas em março de 2020 e se prolongaram 
até setembro do mesmo ano. Nessa fase, a 
entidade incorreu em gastos de R$ 1,2 bilhão, 
devidamente documentados. Em 5 de setembro 
de 2020, a diretoria da indústria concluiu pela 
viabilidade da vacina, incorrendo nos seguintes 
gastos mensais até a finalização do produto e a 
sua colocação à disposição do mercado. 

setembro de 2020 R$ 1,0 bilhão 

outubro de 2020 R$ 1,5 bilhão 

novembro de 2020 R$ 1,8 bilhão 

dezembro de 2020 R$ 2,0 bilhões 

janeiro de 2021 R$ 0,5 bilhão 

fevereiro de 2021 R$ 0,3 bilhão 

Em março de 2021, a empresa apresentou seu 
balanço anual do exercício de 2020 ao mercado. 
O exercício social da entidade coincide com o 
ano civil. 

Nessa situação hipotética, atendidas todas as 
condições para registro do ativo intangível, a 
vacina deverá estar registrada no referido 
balanço social da empresa pelo valor de R$ 6,3 
bilhões. 

 

52. A Indústria Farmacêutica Saracura Ltda 
desenvolveu uma vacina contra a covid-19. As 
pesquisas para a produção dessa vacina foram 
iniciadas em março de 2020 e se prolongaram 
até setembro do mesmo ano. Nessa fase, a 
entidade incorreu em gastos de R$ 1,2 bilhão, 
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 devidamente documentados. Em 5 de setembro 
de 2020, a diretoria da indústria concluiu pela 
viabilidade da vacina, incorrendo nos seguintes 
gastos mensais até a finalização do produto e a 
sua colocação à disposição do mercado. 

setembro de 2020 R$ 1,0 bilhão 

outubro de 2020 R$ 1,5 bilhão 

novembro de 2020 R$ 1,8 bilhão 

dezembro de 2020 R$ 2,0 bilhões 

janeiro de 2021 R$ 0,5 bilhão 

fevereiro de 2021 R$ 0,3 bilhão 

Em março de 2021, a empresa apresentou seu 
balanço anual do exercício de 2020 ao mercado. 
O exercício social da entidade coincide com o 
ano civil. 

Nessa situação hipotética, os gastos com a fase de 
pesquisa, entre março  e setembro de 2020, no 
valor de R$ 1,2 bilhão, pode ser incluído  no 
custo do ativo intangível, em data posterior. 

 

53. O item a seguir é apresentada uma situação 
hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada 
a respeito das provisões e passivos e ativos 
contingentes. 

Determinada entidade enfrenta uma ação 
trabalhista por pagamento de horas extras e, 
segundo avaliação do departamento jurídico da 
empresa, essa ação tende a ser vencida pelos 
funcionários, desfecho usual de situações 
similares. Nessa situação, a empresa deve 
apenas divulgar o fato em suas notas 
explicativas, contabilizando a provisão apenas 
quando ocorrer a decisão judicial. 

 

 

 

54. Quanto ao reconhecimento e à mensuração de 
itens patrimoniais ativos, julgue o item 
subsequente.  

Considere que uma entidade tenha adquirido um 
equipamento importante para o desempenho de 
suas atividades, mas, após algum tempo de 
utilização desse equipamento, ela tenha 
concluído que esse ativo teve perda de valor 
significativamente superior à registrada 
contabilmente. Nessas condições, a entidade 
deve reconhecer a perda de valor recuperável 
desse ativo, utilizando como critérios seu valor 
contábil e seu valor recuperável, adotando o 
menor entre os dois. 

 

55. O nome comercial e o logotipo da empresa 
Coruja Azul, amplamente reconhecido no 
mercado, vem sendo utilizado de forma indevida 
por um concorrente. A empresa entrou com ação 
pedindo que o concorrente pare de utilizar seu 
nome comercial e a indenize pelas perdas 
provocadas pelo tempo de uso indevido. 
Segundo avaliação do departamento jurídico da 
entidade, a ação tem grande chance de sucesso 
e o recebimento da indenização é praticamente 
certo. Nessa situação, a entidade reclamante não 
pode reconhecer o ativo, mas deve constituir 
nota explicativa detalhando sua origem. 

 

56. Em uma empresa industrial, a depreciação de 
um equipamento é uma despesa, independente 
de ser utilizado na administração ou na fábrica. 

 

57. Na empresa industrial “Coruja Na Toca Ltda”, 
cuja política de pagamentos estabelece que as 
compras sejam pagas com trinta dias contados a 
partir da data da aquisição, a matéria-prima  
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representa um custo, no momento em que é 
adquirida pela empresa, um desembolso, no 
momento em que é paga, e uma despesa, ao ser 
consumida no processo produtivo. 

 

58. A empresa  Corujão Ltda apurou os seguintes 
custos, para um determinado trimestre:  

 
O aluguel da fábrica e a conta de telefone da 

fábrica são custos fixos; a matéria prima é custo 
variável. 

 

59. A empresa Coruja Voadora Ltda apresentou a 
seguinte relação parcial de valores: 

Custo primário 120.000 

Embalagens usadas na produção 12.000 

Mão de obra direta 54.000 

Custos de transformação 88.000 

Considerando apenas estas informações, o custo 
total de fabricação é de $ 166.000. 

  

60. A empresa KLS Industrial iniciou, em 
determinado período, ao produção de 110.000 
unidades, concluindo 90.000 unidades. As 
unidades em elaboração estavam com nível de 
acabamento de 50%. A empresa apurou um 
custo de produção total, no período, de $ 
242.000. 

Com base nas informações acima, o custo unitário 
de cada unidade acabada é de $ 2,42. 

 

 

61. A empresa LSR Ltda, que adota o custeio por 
absorção, aplicou R$ 75.000,00 de matéria-
prima, R$ 25.000,00 de mão de obra direta e R$ 
50.000,00 de custos indiretos de fabricação em 
sua produção do mês de setembro de 2019. O 
saldo inicial dos estoques de produtos em 
elaboração do referido mês foi de R$ 180.000,00 
e a fábrica não possuía estoque de produtos 
acabados no início do mês. Considerando que a 
fábrica vende seu único produto por R$ 50,00 a 
unidade e que foi vendida a produção total de 
6.000 unidades, julgue o item que se segue. 

Se o lucro bruto for de R$ 40.000,00, o estoque 
final de produtos em elaboração será igual a R$ 
60.000,00. 

 

62. O método do custeio por absorção, que 
integra os custos fixos ao estoque, diferencia-se 
do método do custeio variável, que reconhece os 
custos fixos como despesa do período, devido 
ao tratamento dado aos custos fixos; no entanto, 
os lucros apurados por esses métodos para um 
mesmo período não podem coincidir. 

 

63. A empresa SemFrete Ltda utiliza um caminhão 
para transportar a compra de matéria prima, em 
grande quantidade; e usa cinco furgões Fiorinos 
para entrega de produto acabado aos clientes. A 
depreciação de todos os veículos é incluída no 
custo da produção mensal. 

 

64. A Empresa LSR Ltda produz vidro plano. No 
processo de produção, há uma perda normal, de 
5% da matéria prima. No mês de setembro de 
2021, um funcionário novato errou a regulagem 
de uma máquina e estragou um lote inteiro de 
produção. 



13 
3º Simulado TCE-SC – Ciência Contábeis 16/01/22 

 

 

A perda normal entra no custo de produção do 
mês. Já o lote perdido pela regulagem incorreta 
da máquina vai para o Resultado, como uma 
despesa. 

 

65. Considere o balanço abaixo: 

 
O Índice de Liquidez Seca é igual a 0,75. 

 

66. A empresa GeraCaixa apresentou as seguintes 
informações: 

Demonstração do Resultado (DRE) 31/12/XX 

Vendas Brutas 380.000 

(-) Impostos -75.000 

(=) Vendas Líquidas 305.000 

(-) CMV -95.000 

(=) Lucro Bruto 210.000 

(-) Despesas   

De Vendas -25.000 

Administrativas -18.000 

Depreciação -30.000 

Amortização -15.000 

Financeiras -45.000 

(=) Lucro Operacional Antes IR 
CSLL 

77.000 

(-) IR e CSLL -16.000 

(=) Lucro Líquido 61.000 

O EBTIDA da empresa no ano em questão foi de 
R$ 167.000. 

 

67. A alavancagem financeira positiva ocorre 
quando o retorno sobre o ativo operacional é 
menor   que o custo do capital de terceiros, o 
que gera ganhos adicionais ao acionista. 

 

68. Na análise dos estoques de uma empresa, o 
Contador Kazuo recebeu apenas as seguintes 
informações: 

• a empresa possui R$ 500 de passivo não 
circulante; 
• a empresa possui R$ 500 de ativo não 
circulante (realizável a longo prazo); 
• a empresa não possui despesas pagas 
antecipadamente. 

Os índices de liquidez são os mostrados na tabela 
seguinte. 

 

 índice valor calculado 

geral 2,0 

corrente 4,0 

seca 2,8 

imediata 0,5 

 Nesse caso, o valor dos estoques da empresa é 
igual a R$ 250. 

 

69. Se uma empresa tem Prazo Médio de 
Estocagem de 45 dias, Prazo Médio de 
Pagamento de 25 dias e Prazo Médio de 
Recebimento de 30 dias, então o Ciclo 
Financeiro é de 55 dias. 
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70. A empresa CorujAzul Ltda apresentou, em 
31/12/2019, Ativo Total de R$ 500.000,00 e 
Patrimônio Líquido de R$ 300.000,00. A empresa 
obteve um Índice de Liquidez Corrente de 1,6, 
eo grau de concentração do passivo no curto 
prazo era 40%. Com base unicamente nessas 
informações, podemos afirmar que o valor do 
Ativo Não Circulante, em 31/12/2019, era maior 
que R$ 360.000,00. 

 

 

CONTABILIDADE PÚBLICA 
Gilmar Possati 

 

Acerca do Campo de Aplicação e dos aspectos 
relacionados à evidenciação contábil no contexto 
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP), julgue as assertivas a seguir:  

 

71. As empresas estatais dependentes 
obrigatoriamente estão de dentro do campo de 
aplicação das normas aplicáveis à Contabilidade 
Pública. Já as empresas estatais independentes 
podem aplicar facultativamente as normas 
aplicáveis ao setor público, desde que não sejam 
obrigadas por determinação dos órgãos 
fiscalizadores/reguladores.  

 

72. Os Relatórios Contábeis de Propósito Geral 
das Entidades do Setor Público (RCPGs) se 
prestam a dar publicidade à prestação de contas 
da aplicação de recursos públicos, além 
deprover poder comprobatório para a 
responsabilização de gestores. 

 

 

 

Acerca dos Procedimentos Contábeis 
Orçamentários previstos no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP), julgue as assertivas a seguir:  

 

73. A classificação por fonte ou destinação de 
recursos identifica se os recursos são vinculados 
ou não e, no caso dos vinculados, pode indicar a 
sua finalidade. 

 

74. A classificação programática da despesa 
orçamentária é composta de um rol de ações 
prefixadas, que servem como agregador dos 
gastos públicos por área de atuação 
governamental nos três níveis de Governo. 

 

75. As despesas com suprimentos de fundos, dada 
a sua natureza específica de não permitir se 
subordinar ao processo normal de aplicação, 
podem, em determinados casos, ter o seu 
empenho emitido após a concessão do recurso 
ao suprido. 

 

Acerca dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais 
previstos no Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público (MCASP), julgue as assertivas a 
seguir:  

 

76. Quando surgir um ativo sem o corresponde 
passivo há a realização de uma variação 
patrimonial diminutiva (VPD), a qual impactará 
negativamente o resultado patrimonial e 
financeiro do período. 
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77. O 13° salário, a ser pago no final do ano, deve 
ser reconhecido a cada mês trabalhado, ou seja, 
uma variação patrimonial diminutiva deve ser 
reconhecida mensalmente, mas o empenho, 
liquidação e pagamento da despesa 
orçamentária só acontecerá no mês do 
pagamento.= 

 

78. A obrigação presente derivada de transação 
sem contraprestação que se enquadre na 
definição de passivo deve ser reconhecida 
somente quando uma estimativa confiável do 
montante das obrigações puder ser realizada. 

 

79. As propriedades para investimento mantidas 
para auferir receitas de aluguel podem ser 
classificadas no ativo circulante ou não circulante, 
a depender da intenção subjacente da empresa. 

 

No que se refere ao Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público (PCASP), julgue as assertivas a 
seguir: 

80. A fim de atingir o objetivo da informação 
contábil, as classes de contas podem ser 
integradas entre as diferentes naturezas de 
informação, obtendo-se, assim, informações que 
atendam à representação fidedigna, uma das 
características qualitativas da informação 
contábil. 

 

81. O reconhecimento patrimonial de uma 
variação patrimonial diminutiva antes da 
ocorrência da liquidação da despesa 
orçamentária enseja um lançamento envolvendo 
um débito na classe 3 e um crédito na classe 2. 

 

 

Acerca das Demonstrações Contábeis Aplicadas 
ao Setor Público (DCASP), julgue as assertivas a 
seguir: 

 

82. A Demonstração das Mutações no Patrimônio 
Líquido (DMPL) demonstra a evolução (aumento 
ou redução) do patrimônio líquido da entidade 
durante um período e complementa o Anexo de 
Metas Fiscais (AMF), integrante do Relatório de 
Gestão Fiscal. 

 

83. A aquisição de ativos por meio de 
arrendamento financeiro deve ser evidenciada na 
demonstração dos fluxos de caixa dentro das 
atividades de financiamento, atendendo-se a 
primazia da essência sobre a forma. 

 

Em um determinado exercício, no orçamento do 
"Município Audaz dos Pampas" foram previstas 
receitas no montante de R$ 160 milhões, sendo 
que a arrecadação excedeu em 10% a previsão. 
Durante o exercício foi necessário abrir créditos 
adicionais de 12 milhões. No contexto da 
despesa, observou-se a inexistência de economia 
orçamentária do montante da dotação 
atualizada. Além disso, verificou-se que houve a 
inscrição em restos a pagar em um total de  5 
milhões. 

Acerca da situação hipotética acima descrita, 
julgue as assertivas a seguir:  

 

84. Considerando-se o regime orçamentário, 
pode-se afirmar que o montante da despesa 
executada foi superior a 170 milhões. 
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85. O total inscrito em restos a pagar impactará 
positivamente o resultado financeiro do 
exercício, evidenciado no balanço financeiro, nos 
termos da Lei n. 4.320/64. 

 

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. O diálogo competitivo é modalidade de 
licitação obrigatória para contratação de obras, 
serviços e compras, utilizada quando a 
administração pretenda desenvolver uma ou 
mais alternativas capazes de atender às suas 
necessidades. 

 

87. O agente de contratação poderá ser auxiliado 
por uma equipe de apoio, respondendo 
individualmente pelos atos que praticar, salvo 
quando induzido a erro pela atuação da equipe. 

 

88.  Nos procedimentos licitatórios, é vedado ao 
agente público admitir situações que 
comprometam o caráter competitivo do 
processo licitatório, salvo quando previsto em 
lei. 

 

89. Os contratos vigentes na data de publicação 
da Lei n° 14.133/2021 devem ser alterados, 
passando a ser regidos de acordo com as regras 
previstas na nova legislação. 

 

90. Durante o prazo de dois anos após a 
publicação da Lei n° 14.133/2021, é 
discricionária a escolha da administração em 

 

relação às normas aplicáveis nas contratações, ou 
seja, a administração poderá escolher entre o 
antigo ou o novo regime licitatório, devendo a 
opção escolhida ser indicada expressamente no 
edital ou no aviso ou instrumento de contratação 
direta. 

 

Em relação às disposições sobre licitações e 
contratos previstas na Lei nº 8.666/1993, julgue 
os itens a seguir. 

 

91. São critérios de desempate, que devem ser 
aplicados de forma sucessiva e em igualdade de 
condições, o fato de que os bens e serviços 
tenham sido produzidos no País; sejam 
produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras; produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento tecnológico no País e 
produzidos ou prestados por empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação 

 

92. A administração pode exigir a prestação de 
garantia por parte do contratado, devendo 
especificar no edital se a modalidade será calção 
em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. 

 

Acerca do procedimento previsto na Lei n° 
10.520/2002 para as licitações na modalidade 
pregão, julgue o item a seguir. 

93. No procedimento do pregão, as propostas 
terão validade de sessenta dias, invariavelmente. 
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Sobre o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta 
o sistema de registro de preços, julgue o item a 
seguir. 

94.  O sistema de registro de preços poderá ser 
adotado quando a administração julgar 
conveniente a aquisição de bens com previsão 
de entregas parceladas e quando, pela natureza 
do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pelo órgão ou 
entidade. 

 

Acerca do Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas - RDC (Lei n° 12.462/2011), julgue o 
item a seguir. 

95. As contratações no âmbito do RDC devem 
respeitar a diretriz da ampla publicidade, em 
sítio eletrônico, de todas as fases e 
procedimentos do processo de licitação, assim 
como dos contratos, inclusive quanto a 
divulgação do orçamento, já na publicação do 
edital. 

 

Determinado estado da Federação pretende 
celebrar contrato de parceria público-privada 
exclusivamente para a execução de obra pública, 
que foi orçada em R$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões de reais). O processo foi encaminhado à 
assessoria jurídica do órgão, que deverá se 
manifestar a respeito. 

Nos termos do que prevê a Lei n° 11.079/2004, 
que institui normas gerais para licitação e 
contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública, e com base na 
situação narrada, julgue o item a seguir. 

96. A assessoria jurídica deverá emitir parecer 
instruindo o administrador a não celebrar 
referido contrato, tendo em vista que o valor 
orçado ultrapassa o permitido pela legislação. 

 

 

Sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos, previsto na Lei n° 
8.987/1995, julgue o item que segue. 

97. Os serviços públicos concedidos serão 
remunerados por tarifa, com valor fixado na 
proposta vencedora da licitação, podendo ser 
diferenciadas em função das características 
técnicas e dos custos específicos provenientes 
do atendimento aos distintos segmentos de 
usuários. 

 

98.  O menor valor da tarifa é um critério a ser 
considerado no julgamento da licitação para 
concessão de serviços públicos. 

 

Julgue o item a seguir, com base no disposto na 
Lei n° 13.303/2016, que instituiu o estatuto 
jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

99. As empresas estatais têm como função social a 
realização do interesse coletivo ou de 
atendimento a imperativo da segurança nacional, 
orientando-se para o alcance do bem-estar 
econômico e para a alocação socialmente 
eficiente dos recursos geridos. 

 

A respeito dos convênios, observados os termos 
da Lei n° 14.133/2021, julgue o item que segue. 

100. A administração deverá realizar o controle 
prévio da legalidade dos convênios, podendo ser 
dispensada a análise do órgão de 
assessoramento jurídico nos casos em que as 
minutas do ajuste forem padronizadas. 
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Preencha o Gabarito! 
https://bit.ly/Simulado-TCE-SC-Ciencias-Contabeis-16-01  

  

 

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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