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Participando do simulado e preenchendo o formulário de respostas, sua pontuação 
integrará o ranking automaticamente. Desta forma, se você ainda não conseguiu 

estudar todo o edital do TCE-SP, você pode veri�car como está seu rendimento.

Os gabaritos o�ciais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no 
endereço eletrônico www.estrategiaconcursos.com.br, no mesmo dia da aplicação, a partir 
de 14h.

RESULTADOS

Você recebeu este PDF contendo seu cartão de respostas e 80 questões objetivas com cinco 
alternativas, sendo 40 questões de conhecimentos básicos com peso 1 e 40 questões de 
conhecimentos especí�cos com peso 2.

Resolva a prova entre 08h30 e 12h30. A duração da prova, portanto, é de 4 horas, já 
incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 
Após resolver o simulado, visite o site do Estratégia ou abra sua caixa de email, para 
acessar o link do preenchimento do cartão de respostas eletrônico até 13h30.
Se você pular ou deixar de resolver algumas questões, não precisa preenchê-las no cartão 
de respostas.
Assim que você terminar de preencher o cartão de respostas eletrônico, o sistema vai 
mostrar a sua nota.
O ranking será divulgado a partir de 14h, no site do Estratégia Concursos.
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Conhecimentos Gerais 
 

Português                                               

Prof. Décio Terror 

Leia o texto 1, para responder às questões 

de números 01 a 08. 

Texto 1 

O PRAZER DE LER 

Quanto mais oportunidades o aluno tiver de 

ouvir, ver e sentir leituras alheias, maior será o 

seu repertório e a sua sensibilidade para 

compreender o que lê e ouve. 

Essas leituras, sejam elas um poema, um conto 

de fadas com príncipes, princesas e castelos, 

uma notícia de jornal, uma reportagem, uma 

trova popular etc., são experiências 

fundamentais para a formação do leitor que 

gosta de ler e também sente necessidade da 

leitura. 

Mesmo quando este leitor é uma criança, que 

não domina a letra, a palavra escrita, é 

importante que esteja inserido em um ambiente 

cujo gosto pela leitura é apreciado, partilhado e 

usufruído em comum, para que desta forma 

também desenvolva o quanto puder as 

habilidades da leitura. 

Ao relembrar Paulo Freire, que nos chamou 

atenção para a “leitura do mundo”, que antecede 

a leitura da palavra, podemos afirmar que é por 

meio da linguagem que o indivíduo reconhece os 

significados da cultura em que vive, estabelece 

relações entre as informações e constrói sentido 

para si e para o mundo. 

Simplificando a teoria de Vygotsky, podemos 

também dizer que a aprendizagem é uma 

concepção de perspectiva, pois se funde com 

passado e presente a fim de construir o futuro. 

Dessa forma, tão importante quanto o ambiente, 

o reconhecimento do repertório que o indivíduo 

construiu por toda a sua vida vai lhe permitir a 

compreensão de cada novo objeto do 

conhecimento e o reconhecimento do mundo à 

sua volta. 

O papel do educador, nesse sentido, surge como 

interventor dos avanços inerentes ao processo 

de construção de conhecimento. Pois, no caso da 

leitura, não basta oferecer livros em quantidade. 

Professores e alunos precisam estar juntos no 

processo que envolve redescobertas e inúmeras 

possibilidades e precisam perceber e sentir de 

verdade que a leitura é um elemento essencial 

para a vida. 

Contudo, podemos afirmar que a leitura é 

território de um sujeito ativo e interativo, que 

acredita que se “apreende o mundo quando se 

compreende o que o faz ser como é” 

(Foucambert, 1994) e que ler é, sobretudo, 

descobrir caminhos e conhecer. 

Eliane da Costa Bruini 

1. É correto inferir do texto 1 que 

a) somente a leitura de textos literários ajuda na 

compreensão do mundo. 

b) textos do cotidiano, como os das redes 

sociais, jornais, quadrinhos, não são importantes 

para a depreensão de mundo. 

c) a “leitura do mundo” só pode ocorrer por 

pessoas alfabetizadas. 

d) o aprendizado deve levar em conta também 

o repertório que o indivíduo construiu por toda a 

sua vida. 

e) quanto mais livros disponíveis ao aluno, maior 

desejo de ler e aprender. 

2. Leia o trecho a seguir: 

Simplificando a teoria de Vygotsky, podemos 

também dizer que a aprendizagem é uma 

concepção de perspectiva, pois se funde com 

passado e presente a fim de construir o futuro.  

A fim de manter o mesmo sentido, a 

coerência e a correção gramatical, as 

palavras sublinhadas podem ser 

substituídas por  

a) probabilidade; organiza 

b) aparência; consubstancia 

c) probabilidade; une 

d) aspecto; junta 

e) prisma; mescla 

Leia o trecho abaixo, retirado do texto 1, 

para responder às questões 03 e 04. 

Mesmo quando este leitor é uma criança, que 

não domina a letra, a palavra escrita, é 

importante que esteja inserido em um ambiente 

cujo gosto pela leitura é apreciado, partilhado e 

usufruído em comum, para que desta forma 

também desenvolva o quanto puder as 

habilidades da leitura. 
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3. Marque a alternativa que NÃO reforça a 

ideia central do trecho acima. 

a) Os pais que leem para seus filhos conduzem-

nos ao gosto da leitura. 

b) O educador que procura levar as crianças às 

bibliotecas, apresentando-as às delícias da 

leitura, possivelmente potencializará bons 

leitores. 

c) O bom educador organiza o quadro e auxilia 

o aluno no cumprimento das tarefas. 

d) É importante a criança sentir que a família 

também se vê envolvida no hábito da leitura. 

e) O pai está lendo o jornal e o filho se senta ao 

seu lado com um pedaço de papel na mão, 

fingindo uma leitura. 

4. Marque a alternativa correta quanto à 

pontuação do trecho. 

a) A primeira vírgula ocorre para separar a 

oração adverbial antecipada. 

b) A segunda e terceira vírgulas ocorrem para 

isolar um aposto explicativo. 

c) A terceira vírgula ocorre por dois motivos 

gramaticais. 

d) A penúltima vírgula separa uma oração 

subordinada adjetiva explicativa reduzida de 

particípio. 

e) A última vírgula é obrigatória. 

5. Marque a alternativa cuja concordância 

esteja ERRADA. 

a) A maioria dos alunos gostam de ler nas séries 

iniciais. 

b) 13% da turma não gosta de ler na frente dos 

colegas. 

c) Deve-se incentivar pai e filho à leitura em 

conjunto. 

d) Os pais e professores devemos ser bons 

exemplos de leitores. 

e) Devem haver meios de os alunos gostarem de 

ler. 

6. Do trecho abaixo, marque a alternativa 

que apresenta os corretos valores do “que”: 

Ao relembrar Paulo Freire, que nos chamou 

atenção para a “leitura do mundo”, que antecede 

a leitura da palavra, podemos afirmar que é por 

meio da linguagem que o indivíduo reconhece os 

significados da cultura em que vive, estabelece 

relações entre as informações e constrói sentido 

para si e para o mundo. 

a) pronome relativo, conjunção integrante, 

conjunção integrante 

b) conjunção integrante, pronome relativo, 

pronome relativo 

c) pronome relativo, conjunção integrante, 

partícula expletiva 

d) conjunção integrante, partícula expletiva, 

pronome relativo 

e) pronome relativo, conjunção integrante, 

pronome relativo 

7. Marque a alternativa com a correta 

colocação pronominal: 

a) Aqui, se aprende com o melhor método de 

leitura. 

b) Impõe-se-me a verdade pela leitura do Livro 

Maior. 

c) Tenho mantido-me alheio à leitura.  

d) Nos chama a atenção a interpretação 

equivocada de alguns leitores. 

e) Não deixe-se apegar por livros ruins. 

8. Marque a alternativa que apresente 

trecho do texto com linguagem figurada: 

a) Quanto mais oportunidades o aluno tiver de 

ouvir, ver e sentir leituras alheias... 

b) Essas leituras, sejam elas um poema, um 

conto de fadas com príncipes, princesas e 

castelos, uma notícia de jornal... 

c) Mesmo quando este leitor é uma criança...  

d) Contudo, podemos afirmar que a leitura é 

território de um sujeito ativo e interativo. 

e) Simplificando a teoria de Vygotsky, podemos 

também dizer que a aprendizagem é uma 

concepção de perspectiva... 

Texto 2 

5 motivos que explicam por que ler é 

importante 

O hábito da leitura pode nos trazer diversos 

benefícios essenciais para nosso 

desenvolvimento. Confira 5 motivos que 

explicam por que ler é importante e saiba mais. 
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Com cada vez mais informações ao nosso 

alcance, garantir que possuímos conhecimento 

suficiente sobre elas é essencial para nos 

desenvolvermos pessoal e profissionalmente. 

Esse é apenas um dos motivos que faz com que 

a leitura seja um hábito tão essencial em nossas 

vidas. 

Deseja entender quais podem ser outros 

benefícios de ler com frequência? 

Confira 5 motivos que explicam por que ler é 

importante: 

1. Falar sobre diversos assuntos  

Ao ler com frequência, você passa a ampliar seu 

conhecimento sobre diversos tipos de conteúdo, 

desde fatos reais até histórias de ficção. Com 

isso, você expande sua capacidade de 

compreensão e se torna capaz de trazer 

assuntos diferentes às conversas, o que 

provavelmente fará com que se sinta mais 

criativo. 

2. Encontrar empregos melhores  

Com um conhecimento mais amplo sobre 

diversos assuntos, você terá mais chance de ser 

bem-sucedido com as oportunidades de 

emprego que encontrar. Uma pessoa culta que 

mostra ter vontade de manter-se aprendendo 

constantemente tem mais chances de se 

destacar entre os candidatos a uma vaga, 

conquistando os recrutadores. 

3. Melhorar a memória  

Quanto mais livros você lê, maior será sua 

compreensão. Ao entender a importância de um 

assunto e o motivo pelo qual ele é importante, 

você se lembrará dele com mais clareza, fazendo 

com que sua memória seja aprimorada. 

4. Aprimorar a capacidade de aprendizado  

Se você costuma ser desatento ao realizar suas 

tarefas, passar a ler mais pode ajudar. Seu 

interesse por assuntos diversos aumentará e 

você se sentirá mais motivado a procurar por 

novas informações, aprimorando seu 

aprendizado. 

5. Diminuir o estresse  

Realizar diversas tarefas ao mesmo tempo 

devido à falta de atenção é uma atitude 

estressante, principalmente porque essas 

atividades fragmentadas normalmente são 

concluídas de maneira incompleta e inadequada. 

Como a leitura aumentará o seu foco, você 

deixará esse hábito de lado, fazendo com que se 

sinta mais relaxado por ter mais concentração, 

assim como acontece na meditação. 

http://noticias.universia.com.br 

9. Pode-se entender como objetivo do 

texto: 

a) convencer o leitor a comprar livros de 

determinado tema. 

b) incentivar a leitura para uma mudança social 

e política. 

c) mostrar os benefícios da leitura para nosso 

desenvolvimento. 

d) demonstrar como a leitura diminui o estresse. 

e) comprovar como se aprimora a capacidade de 

aprendizado. 

10. O título do texto apresenta a expressão 

“por que”. Marque a alternativa que 

completa a lacuna com essa expressão. 

a) ______ no Brasil não há o hábito da leitura? 

b) Deve-se ler com atenção, ______ as 

entrelinhas são muito importantes. 

c) Não sei o _________ de você não gostar 

daquele livro.  

d) O texto afirma os motivos, mas não entendi 

________ . 

e) _______ ler é importante, devemos manter 

este hábito. 

11. Marque a alternativa, cuja reescrita do 

trecho abaixo mantém o sentido, a correção 

e a coerência. Tal trecho compõe a última 

parte do texto 2. 

Como a leitura aumentará o seu foco, você 

deixará esse hábito de lado, fazendo com que se 

sinta mais relaxado por ter mais concentração, 

assim como acontece na meditação. 

a) Se a leitura aumentar o seu foco, você deixará 

esse hábito de lado, fazendo que se sinta mais 

relaxado por ter mais concentração, bem como 

acontece na meditação. 

b) Você deixará esse hábito de lado, porque a 

leitura aumentará o seu foco, fazendo com que 

se sinta mais relaxado por ter mais 

concentração, bem como acontece na 

meditação. 
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c) Você abandonará o hábito da leitura, já que 

isso aumentará o seu foco, fazendo com que se 

sinta mais relaxado por ter mais concentração, 

bem como acontece na meditação. 

d) Se a leitura aumentar o seu foco, você 

abandonará esse hábito de realizar diversas 

tarefas ao mesmo tempo, fazendo que se sinta 

mais relaxado por ter mais concentração, como 

também acontece na meditação. 

e) Já que a leitura aumentará o seu foco, você 

abandonará esse hábito, fazendo que se sinta 

mais relaxado por ter mais concentração, assim 

como acontece na meditação. 

12. Marque a alternativa que identifica as 

circunstâncias dos segmentos sublinhados: 

Quanto mais livros você lê, maior será sua 

compreensão. Ao entender a importância de um 

assunto e o motivo pelo qual ele é importante, 

você se lembrará dele com mais clareza, fazendo 

com que sua memória seja aprimorada. 

a) proporção, tempo, causa, modo. 

b) causa, tempo, explicação, meio. 

c) tempo, causa, meio, instrumento.  

d) proporção, tempo, modo, meio. 

e) tempo, tempo, meio, modo. 

13. Marque a alternativa correta quanto à 

gramaticalidade. 

a) A sociedade moderna se atêm mais às redes 

sociais do que propriamente aos livros, de cuja 

leitura é necessária para melhorar o 

aprendizado. 

b) O brasileiro hoje em dia, prefere mais a rede 

social do que um livro, e isso implica em menor 

poder crítico. 

c) A quantidade de livros lidos não é tão 

importante quanto a sua qualidade, posto que 

esta faz a diferença entre o leitor crítico e o leitor 

comum. 

d) Deve-se lembrar que toda leitura é 

importante, pois isso melhora nosso poder de 

concentração. 

e) À partir do momento que as pessoas lêem 

mais, ficam mais atentas. 

Texto 3 

Viajar pela leitura 

Viajar pela leitura 

sem rumo, sem intenção. 

Só para viver a aventura 

que é ter um livro nas mãos. 

É uma pena que só saiba disso 

quem gosta de ler. 

Experimente! 

Assim sem compromisso, 

você vai me entender. 

Mergulhe de cabeça 

na imaginação! 

Clarice Pacheco 

14. Marque a alternativa correta. 

a) O texto é considerado não literário por haver 

linguagem objetiva e impessoal. 

b) O texto é considerado literário por haver 

somente linguagem literal e sem compromisso 

com a métrica e a rima. 

c) O texto provoca o leitor, com um convite à 

leitura e os elementos linguísticos que o 

comprovam são os verbos “viver” e “saiba”. 

d) Neste texto há elementos linguísticos que se 

referem ao emissor da mensagem e ao receptor, 

como “me” e “você”, respectivamente. 

e) O verbo “Experimente” encontra-se no 

imperativo afirmativo, o qual transmite uma 

regularidade ou uma hipótese. 

15. A reescrita dos quatro primeiros versos 

mantendo a correção gramatical e a 

coerência é: 

a) Viajar pela leitura sem rumo, sem intenção, a 

fim de viver a aventura cujo é ter um livro nas 

mãos. 

b) Viajar pela leitura sem rumo; sem intenção, 

para que vivemos a aventura a qual é ter um 

livro nas mãos. 

c) Viajar pela leitura sem rumo, sem intenção, a 

fim de que vivamos a aventura onde se tem um 

livro nas mãos. 

d) Viajar pela leitura sem rumo, sem intenção, 

para que vivamos a aventura a qual é ter um 

livro nas mãos. 
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e) Viajar pela leitura sem rumo, sem intenção, 

afim de viver a aventura cujo livro nas mãos 

quero ter. 

Texto 4 

 
http://orlvicentino.blogspot.com.br/2013/03/tirinha

s-da-monica.html 

16. Marque a alternativa correta: 

a) O texto apresenta um teor crítico ao leitor 

moderno, tendo em vista que o meio de leitura é 

menor do que os demais. 

b) Há uma valorização do leitor antigo, tendo em 

vista a posição curvada e atenta do personagem.  

c) Há uma crítica à leitura dos clássicos, tendo 

em vista os meios de comunicação atuais. 

d) Há três gradações: quanto à posição dos 

leitores, quanto ao tipo e quanto às dimensões 

dos meios de leitura. 

e) Há uma valorização da leitura moderna, tendo 

em vista que o objeto é menor e permite maior 

quantidade de textos. 

Informática                                             

Prof. Victor Dalton 

17. Considerando o uso de correio 

eletrônico, ao se preparar uma mensagem 

para envio, 

a) é possível não haver remetente, desde que 

haja destinatários nos campos Para, Cc ou Cco. 

b) se esta for um encaminhamento de uma 

mensagem recebida, não é possível enviá-la a 

destinatários em cópia oculta. 

c) é possível enviá-la sem assunto, sem 

conteúdo e sem anexo. 

d) se esta for um encaminhamento de uma 

mensagem recebida, não é possível alterar o 

assunto presente na mensagem original. 

e) o número de destinatários em cópia oculta 

não pode ser superior ao número de 

destinatários em cópia aberta. 

18. A busca por informação na internet é 

muito facilitada pelo uso dos sites de busca 

como o Google e o Bing. Nesses sites de 

busca, caso seja inserida a expressão: 

"provas comentadas vunesp" 

site:estrategiaconcursos.com.br , inclusive 

com as aspas, no campo de busca, o 

resultado da busca será  

a) a frase exata: provas comentadas vunesp 

2017. 

b) as palavras provas, comentadas e vunesp em 

qualquer ordem de aparição, mas somente no 

site estrategiaconcursos.com.br. 

c) as palavras provas, comentadas, vunesp, site 

e estrategiaconcursos.com.br em qualquer 

ordem de aparição. 

d) quaisquer páginas que contenham pelo 

menos uma das palavras provas comentadas 

vunesp, mas somente no site 

estrategiaconcursos.com.br. 

e) a frase exata provas comentadas vunesp, 

mas somente no site 

estrategiaconcursos.com.br. 

19. Alguns navegadores utilizados na 

internet, como o Microsoft Edge e o Chrome, 

permitem excluir o histórico de navegação. 

Sobre esse recurso, é incorreto afirmar que 

ele é capaz de excluir 

a) O histórico de arquivos baixados pelo 

navegador. 

b) Os cookies salvos pelos sites visitados. 

c) Senhas salvas e campos de formulários 

preenchidos. 

d) O histórico de favoritos adicionados ao 

navegador. 

e) Arquivos temporários das páginas visitadas. 
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20. Em geral, a especificação completa do 

Uniform Resource Locator (URL) apresenta 

os seguintes campos: 

esquema://domínio:porta/caminhorecurs

o?querystring#fragmento. Sobre esses 

campos, é correto afirmar que 

a) o domínio determina o protocolo que torna 

disponível o recurso ou o documento solicitado. 

b) o fragmento é útil para referenciar outros 

trechos dentro da mesma página. 

c) a porta sempre será um número menor ou 

igual a 80. 

d) o caminho especifica as redes por meio das 

quais a solicitação será encaminhada. 

e) o esquema pode ser apenas http ou https. 

No Microsoft Windows 7, em sua configuração 

padrão, um  

21. usuário selecionou um arquivo 

chamado vunesp.txt no diretório C:\A 

usando o Windows Explorer, manteve 

pressionado o botão esquerdo do mouse, 

arrastou até a pasta D:\A, mantendo 

pressionada a tecla SHIFT, e soltou o botão 

esquerdo do mouse. 

O arquivo vunesp.txt 

a) está nos diretórios C:\A e D:\A.  

b) foi apagado em definitivo da pasta D:\A. 

c) foi enviado para a Lixeira. 

d) está no diretório C:\A, apenas.  

e) está no diretório D:\A, apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. O ícone de atalho do aplicativo 

acessório do Windows 10, em sua 

configuração padrão, cuja funcionalidade 

principal é editar textos é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

23. Um usuário de um computador com o 

sistema operacional Windows 7, em sua 

configuração padrão, deletou um atalho 

presente na Área de Trabalho, mantendo 

pressionada a tecla SHIFT. Sobre essa ação, 

é correto afirmar que: 

a) O atalho será colocado na Lixeira e o arquivo 

associado ao atalho será preservado. 

b) O atalho será destruído, sem ser colocado na 

Lixeira. 

c) O atalho será retirado da Área de Trabalho e 

transferido para a pasta na qual se encontra o 

arquivo associado ao atalho. 

d) Tanto o atalho como o arquivo associado ao 

atalho serão colocados na Lixeira. 

e) Tanto o atalho como o arquivo associado ao 

atalho serão destruídos, sem serem colocados na 

Lixeira. 
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24. Assinale a alternativa que contém o 

ícone do MS-Word 2010, em sua 

configuração padrão, usado para aplicar 

efeitos de texto e tipografia. 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  

25. Um usuário do MS-Word 2010 editou 

um documento e identificou a necessidade 

de colocar uma palavra toda em 

maiúsculas, visando dar-lhe maior 

destaque. Uma forma de realizar essa 

tarefa, estando a palavra selecionada, é 

utilizar o seguinte botão: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

26. Observe a planilha a seguir, editada por 

meio do MS-Excel 2010, em sua 

configuração padrão. 

 

O valor obtido na célula C3, após esta ser 

preenchida com a fórmula 

=SOMASE(A1:A2;”>10”;C1:C2), será:  

a) 80 

b) 40 

c) 50 

d) 60 

e) 30 

27. No MS-Excel 2010, em sua configuração 

original, para ajustar todas as colunas da 

planilha em uma página, por ocasião da 

impressão, é necessário que seja utilizada 

a seguinte opção do grupo Configurações 

da janela Imprimir, guia Arquivo:  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

28. Assinale a alternativa que contém o 

ícone usado no MS-Excel 2010, em sua 

configuração padrão, para o recurso 

“Quebrar Texto Automaticamente”. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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Raciocínio Lógico                                           

Prof. Arthur Lima 

29. Marque a alternativa que apresenta 

uma proposição equivalente à frase “Se o 

TCE-SP me chamar e eu estiver interessado, 

eu tomarei posse”: 

a) Se o TCE-SP não me chamar e eu não estiver 

interessado, eu não tomarei posse. 

b) Se eu não tomei posse, o TCE-SP não me 

chamou e eu não estava interessado. 

c) O TCE-SP não me chamou ou eu não estava 

interessado, ou tomei posse. 

d) Se tomei posse, então o TCE-SP me chamou 

e eu estava interessado. 

e) O TCE-SP me chamou e eu estava 

interessado, e não tomei posse. 

30. Uma proposição equivalente à negação 

de “Vou morar em São Paulo se e somente 

se for aprovado no TCE” se encontra na 

alternativa:  

a) Vou morar em São Paulo se e somente se não 

for aprovado no TCE. 

b) Ou vou morar em São Paulo ou não serei 

aprovado no TCE. 

c) Vou morar em São Paulo e não serei aprovado 

no TCE. 

d) Se vou morar em São Paulo, então serei 

aprovado no TCE. 

e) Se não fui aprovado no TCE, não fui morar em 

São Paulo. 

31. Certa manhã o professor Ricardo Vale 

acordou e decidiu escrever repetidamente, 

sem parar: 

TCESPTCESPTCESPTCESPTC... 

A 2000ª letra escrita por ele foi: 

a) T 

b) C 

c) E 

d) S 

e) P 
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32. Em uma fazenda é necessário monitorar 

constantemente a quantidade de ração 

disponível para alimentar o gado. Se uma 

tonelada de ração é suficiente para 

alimentar 40% do gado durante 4 dias, 

fazendo 3 refeições por dia, então o número 

de dias que podemos alimentar 60% do 

gado da fazenda, fazendo 4 refeições 

diárias, e consumindo 2 toneladas de ração, 

é igual a: 

a) 2 

b) 4 

c) 6 

d) 8 

e) 10 

33. Arthur Lima decidiu ganhar uma renda 

extra vendendo picolés. Os preços de um 

picolé de Limão e um de Abacaxi, juntos, 

embutem um aumento de 20% em relação 

ao preço total pago por Arthur ao seu 

fornecedor. Sabe-se que o aumento no 

preço de compra do picolé de Limão foi 

12%, e no picolé de Abacaxi foi 25%. Se o 

picolé de Limão foi vendido por 56 

centavos, então o picolé de Abacaxi foi 

comprado por  

a) 80 centavos.  

b) 75 centavos.  

c) 70 centavos.  

d) 65 centavos. 

e) 50 centavos. 

34.  Erick Alves é dono de uma lanchonete. 

Certo dia ele resolveu aumentar o preço da 

coxinha em 10%. Percebendo que a 

coxinha continuava sendo muito procurada, 

Erick resolveu elevar o novo preço em 10%. 

Com este segundo aumento, a procura pela 

coxinha caiu muito, motivo pelo qual o dono 

da lanchonete decidiu dar um desconto de 

10% em relação ao preço obtido após a 

segunda elevação. Desta forma, o preço 

final, após os dois aumentos e o desconto, 

ficou: 

a) Entre 5 e 10% mais barato 

b) Entre 0 e 5% mais barato 

c) Entre 0 e 5% mais caro 

d) Entre 5 e 10% mais caro 

e) Entre 10 e 15% mais caro 
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35. Sabendo que nenhum jogador de 

futebol é brasileiro e que algum jogador de 

futebol gosta de golfe, é necessariamente 

verdade que: 

a) Algum brasileiro gosta de golfe. 

b) Alguma pessoa que gosta de golfe é 

brasileira. 

c) Nenhum brasileiro gosta de golfe. 

d) Todo jogador de futebol gosta de golfe. 

e) Alguma pessoa que gosta de golfe não é 

brasileira. 

36. Considere verdadeiras as seguintes 

proposições: 

I. Se Arthur é professor de matemática, então 

Victor não é professor de informática. 

II. Ou Victor é professor de informática ou Décio 

é professor de português. 

III. Décio é professor de português se e 

somente se Herbert é professor de 

administração. 

IV. Herbert não é professor de administração. 

A partir dessas informações, podemos 

concluir que: 

a) Décio é professor de português ou Arthur é 

professor de matemática. 

b) Se Arthur não é professor de matemática, 

então Herbert é professor de administração. 

c) Arthur não é professor de matemática ou 

Victor não é professor de informática. 

d) Ou Décio não é professor de português ou 

Victor é professor de informática. 

e) Herbert é professor de administração ou 

Victor não é professor de informática. 

37. Mantendo-se a regularidade da 

sequência numérica 7, 7, 9, 6, 11, 5, 13, 4, 

15, ..., a multiplicação entre o décimo 

segundo e o décimo terceiro elementos 

dessa sequência será: 

a) 30 

b) 32 

c) 34 

d) 36 

e) 38 
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38. Observe a regularidade dos números a 

seguir: 

1, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 

30, ... 

A soma dos dois próximos termos dessa 

sequência é: 

a) 60 

b) 61 

c) 62 

d) 63 

e) 64 

39. Arthur, Victor, Ricardo são professores 

de Matemática, Informática e Direito 

Constitucional, não respectivamente nessa 

ordem. Um deles mora em Goiás, outro no 

Distrito Federal e o outro em São Paulo. 

Arthur visitou recentemente o professor de 

direito constitucional, que mora no distrito 

federal. Victor visitou o professor de 

informática no último feriado. Ricardo não 

é professor de informática e não mora em 

Goiás. Sabendo que o professor de 

matemática mora em Goiás, podemos 

afirmar que os professores de Matemática, 

Informática e Direito Constitucional 

moram, respectivamente: 

a) Em Goiás, em São Paulo e no Distrito Federal 

b) Em São Paulo, em Goiás e no Distrito Federal 

c) No Distrito Federal, em São Paulo e em Goiás 

d) No Distrito Federal, em Goiás e em São Paulo 

e) Em São Paulo, no Distrito Federal e em Goiás 

40.  Ricardo Vale tem algumas notas de 5 

reais e algumas moedas de 25 centavos, 

totalizando R$ 51,00. Somando-se o 

número de notas de 5 reais com o número 

de moedas de 25 centavos que ele tem, o 

resultado é 14. Admitindo-se que suas 

moedas de 25 centavos sejam idênticas e 

que tenham massa de 13 gramas cada, a 

massa total das moedas que Ricardo tem, 

em gramas, é um número que está entre 

a) 20 e 30.  

b) 30 e 40.  

c) 40 e 50.  

d) 50 e 60. 

e) 60 e 70. 
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Direito Administrativo                            

Prof. Erick Alves 

41. Assinale a alternativa correta a respeito 

dos procedimentos em espécie, conforme 

disposto na Lei de Procedimentos 

Administrativos do Estado de São Paulo (Lei 

n.º 10.177/98)  

a) Antes de proferida a decisão final em 

procedimento de invalidação, a autoridade 

poderá, de ofício ou em face de requerimento, 

suspender a execução do ato ou contrato objeto 

do processo.   

b) O procedimento sancionatório será público 

desde a sua instauração até a decisão final, pois 

deve observância ao devido processo legal, 

especialmente quanto à exigência de 

publicidade, do contraditório e da ampla defesa. 

c) Desde que tenha autorização do Governador, 

o Procurador Geral do Estado poderá delegar a 

competência para decidir sobre o procedimento 

de reparação de danos no âmbito da 

Administração descentralizada. 

d) Uma vez que a Constituição Federal, em seu 

artigo 5.°, XXXIV, "b", assegura a expedição de 

certidão sobre atos, contratos, decisões ou 

pareceres constantes de registros ou autos de 

procedimentos em poder da Administração 

Pública, é vedado, em qualquer hipótese, 

indeferir requerimento para obtenção de 

certidão.  

e) Qualquer pessoa que tiver conhecimento de 

violação da ordem jurídica, praticada por 

agentes administrativos, poderá denunciá-la à 

Administração, desde que seja por escrito. 

42. Durante a realização de licitação por 

meio de pregão, verifica-se que o licitante 

que apresentou a melhor proposta não 

atende às exigências habilitatórias 

previstas no edital. Nesse caso, deverá o 

Pregoeiro 

a) impor ao licitante a sanção de impedimento 

de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios  pelo prazo de até 

10 anos, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 

b) conceder o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

para que o licitante forneça a documentação 

faltante, sob pena de inabilitação. 

c) declarar o pregão fracassado e iniciar 

processo de aquisição dos bens ou serviços 

licitados por dispensa de licitação. 

d) examinar as ofertas subsequentes e a 

qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

e) inabilitar o licitante e lhe conceder o prazo de 

3 (três) dias para apresentação de razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias. 

43. Nos termos da Lei n° 8.987/1995, no 

contrato de concessão, 

a) é admitida a subconcessão, 

independentemente de nova licitação, desde que 

expressamente autorizada pelo poder 

concedente. 

b) não se permite a participação de empresas 

em consórcio. 

c) cláusula relativa à exigência da publicação de 

demonstrações financeiras periódicas da 

concessionária não é considerada essencial. 

d) A transferência do controle societário da 

concessionária sem prévia anuência do poder 

concedente implicará a rescisão do contrato de 

concessão. 

e) o poder concedente disciplinará sobre o prazo 

da administração temporária. 

44. Considere a seguinte situação 

hipotética. 

Determinado Município do Estado de São Paulo 

recebe de programa federal de assistência social 

2000 quilos de feijão que devem ser distribuídos 

em ações voltadas para a melhoria das condições 

de vida da população em situação de extrema 

pobreza. A esposa do Prefeito Municipal é 

voluntária da rede assistencial local e ordena que 

a distribuição do alimento seja realizada 

somente em atos que possam contar a presença 

do seu marido. Em razão de tal limitação, houve 

demora na distribuição e 400 quilos de feijão 

apodreceram em armazenamento, não 

chegando à população que deveria ser atendida. 

A conduta da esposa do Prefeito Municipal, em 

relação ao disposto na Lei Federal nº 8.429/92, 

a) não configura ato de improbidade 

administrativa, pois ela realizava serviço 

voluntário, sendo a onerosidade imprescindível 
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para que seja caracterizado vínculo com a 

Administração e ensejar responsabilização. 

b) configura ato de improbidade administrativa, 

pois também é considerado agente público, para 

fins da referida lei, aquele que exerce atividade 

sem remuneração, por qualquer forma de 

vínculo. 

c) não configura ato de improbidade 

administrativa, pois ela não pode ser 

considerada agente público e a lei referida 

somente pune atos praticados por agentes 

públicos. 

d) configura ato de improbidade administrativa, 

não em razão da prestação de serviços 

voluntária, mas em virtude de sua posição de 

esposa do Prefeito Municipal, que a equipara a 

agente público, independentemente de qualquer 

outra conduta. 

e) não configura ato de improbidade 

administrativa, já que diante do princípio 

constitucional da impessoalidade, a conduta do 

Prefeito Municipal era lícita, sendo o 

apodrecimento do feijão consequência 

imprevista. 

45. Nos termos do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(TCE-SP), assinale a afirmativa correta: 

a) O Presidente do TCE-SP será substituído nas 

férias, licenças, afastamentos legais, bem como 

nas faltas e impedimentos, pelo Vice-Presidente 

e, na ausência deste, pelo Conselheiro mais 

antigo em exercício no Tribunal. 

b) O Presidente do TCE-SP será eleito por seus 

pares, para mandato de 1 (um) ano, contado da 

data da posse, permitida a reeleição. 

c) Compete ao Presidente do TCE-SP exercer o 

poder disciplinar no âmbito do Tribunal de 

Contas, inclusive sobre os membros do 

Ministério Público. 

d) É possível recorrer ao Tribunal Pleno contra 

todos os atos do Presidente. 

e) O Presidente, como regra, não vota nas 

sessões do Tribunal Pleno, em matéria 

administrativa ou de controle externo, exceto 

para proferir voto de desempate. 

46. Compete ao Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (TCE-SP) a missão de 

apreciar, mediante parecer prévio 

conclusivo, as contas prestadas 

anualmente pelo Governador do Estado e 

pelos Prefeitos dos Municípios sujeitos a 

sua jurisdição. Trata-se de etapa 

fundamental no processo de controle 

externo da gestão pública brasileira, pois 

oferece ao Poder Legislativo elementos 

técnicos essenciais para o julgamento das 

contas do chefe do Poder Executivo. Sobre 

as contas do Governador do Estado e das 

Contas da Administração Financeira dos 

Município é correto afirmar: 

a) Se a Assembleia Legislativa não emanar o 

julgamento sobre as contas do Governador no 

prazo estabelecido, caberá ao TCE-SP decidir a 

respeito. 

b) Como se trata do exercício de função 

opinativa, o parecer prévio emitido pelo TCE-SP 

não poderá conter ressalvas ou recomendações. 

c) As contas do Governador abrangerão a 

totalidade do exercício financeiro, 

compreendendo as atividades do Executivo, do 

Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e 

do próprio Tribunal de Contas. 

d) O TCE-SP deve emitir o parecer prévio em até 

60 dias a contar do recebimento das contas do 

Governador e dos Prefeitos.  

e) Nos casos em que o Prefeito acumula as 

funções de Chefe do Poder Executivo e de 

ordenador de despesas, cabe ao TCE-SP emitir 

parecer prévio em relação às contas de governo 

e julgar as contas de gestão. 

47. Considerando o disposto na Lei 

Orgânica do TCE-SP e na jurisprudência dos 

tribunais superiores, julgue os itens a 

seguir a respeito das competências do TCE-

SP: 

a) A competência do TCE-SP para julgar as 

contas dos responsáveis pela gestão de recursos 

estaduais é bastante ampla, mas não abrange o 

julgamento de contas prestadas por entidades 

privadas sujeitas ao regime de livre iniciativa. 

b) Os tribunais de contas não possuem 

competência para requerer, diretamente, 

informações que impliquem a quebra do sigilo 

bancário. Sendo assim, não pode fiscalizar 

operações de crédito realizadas por bancos 

estatais, ainda que originárias de recursos 

públicos. 

c) Compete ao TCE-SP apreciar, no âmbito do 

Estado e dos Municípios, para fins de registro, a 

legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 

qualquer título, na administração direta e 
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indireta, incluídas as fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 

melhorias posteriores que não alterem o 

fundamento legal do ato. 

d) Caso houvesse indício de ilegalidade no 

cômputo do resultado primário do Estado de São 

Paulo, a realização de auditoria pelo TCE-SP 

sobre tal procedimento deveria ser autorizada 

pela Assembleia Legislativa, pois a gestão fiscal, 

no âmbito estadual, é responsabilidade do 

Governador. 

e) No julgamento das contas de responsáveis 

por haveres públicos, a competência é exclusiva 

dos Tribunais de Contas, salvo nulidade por 

irregularidade formal grave ou manifesta 

ilegalidade. 

48. Com base nas Sumulas da 

Jurisprudência do TCE-SP, assinale a 

afirmativa correta: 

a) As contratações que objetivem a monitoração 

eletrônica do sistema de trânsito devem ser 

precedidas de licitação do tipo melhor técnica, 

vedada a delegação ao particular de atividades 

inerentes ao poder de polícia da Administração, 

bem como a vinculação do pagamento ao evento 

multa. 

b) Em procedimento licitatório, para aferição da 

capacitação técnica é possível o estabelecimento 

de apresentação de prova de experiência 

anterior em atividade específica, como 

realização de rodovias, edificação de presídios, 

de escolas, de hospitais, e outros itens, vedada 

a exigência atestados de execução de obras e/ou 

serviços de forma genérica. 

c)  A declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar (artigo 87, IV da Lei nº 8.666/93) tem 

seus efeitos jurídicos estendidos a todos os 

órgãos da Administração Pública, ao passo que, 

nos casos de impedimento e suspensão de licitar 

e contratar (artigo 87, III da Lei nº 8.666/93 e 

artigo 7º da Lei nº 10.520/02), a medida 

repressiva se restringe à esfera de governo do 

órgão sancionador. 

d) Em procedimento licitatório, é possível a 

fixação de data única para realização de visita 

técnica. 

e) Em procedimento licitatório, é vedada a 

cumulação das exigências de caução de 

participação e de capital social mínimo para fins 

de qualificação econômico-financeira dos 

licitantes. 

Estatuto dos Servidores                         

Prof. Herbert Almeida 

49. Paulo e Júlia são casados e ambos são 

servidores públicos do Estado de São Paulo. 

No entanto, Paulo está lotado em órgão 

estadual situado no município de Osasco, 

enquanto Júlia exerce as suas atribuições 

em órgão estadual localizado no município 

de São Paulo. Ambos residem no respectivo 

local de lotação, motivo pelo qual 

pretendem pleitear a remoção de um dos 

cônjuges para que possam residir no 

mesmo local. Considerando a situação 

descrita acima, marque a alternativa 

INCORRETA em relação à remoção para 

união dos cônjuges: 

a) assegura-se o direito de remoção para Júlia, 

para igual cargo, no local de residência de Pedro, 

apenas se houver vaga disponível. 

b) existindo vaga na sede de exercício de ambos 

os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o 

local indicado por qualquer deles, 

independentemente do interesse do serviço. 

c) somente será concedida nova remoção por 

união de cônjuges ao servidor que for removido 

a pedido para outro local, após transcorridos 

cinco anos. 

d) se houver vaga, Pedro poderá ser removido 

para São Paulo, ocupando cargo igual ao seu. 

e) a remoção para fins de união dos cônjuges 

possui previsão na Constituição do Estado de São 

Paulo. 

50. Carlos, servidor ocupante de cargo de 

provimento efetivo, cometeu erro de 

cálculo, no exercício de suas atribuições, 

ocasionando prejuízo à Fazenda Estadual. 

Após as devidas apurações, constatou-se 

que ele era reincidente nesse tipo de erro, 

mas não agiu de má-fé. Nesse caso, 

considerando o disposto na Lei Estadual nº 

10.261/1968, Carlos sofrerá a seguinte 

sanção disciplinar: 

a) demissão 

b) advertência 

c) suspensão 

d) demissão a bem do serviço público 

e) repreensão 
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51. O Regime de Previdência 

Complementar, no âmbito do Estado de São 

Paulo, foi instituído pela Lei Estadual nº 

14.653/2011. Nesse contexto, podem 

aderir ao plano de previdência 

complementar os seguintes agentes 

públicos estaduais, EXCETO: 

a) os titulares de cargos efetivos, aprovados por 

meio de concurso público ou de provas de 

seleção equivalentes; 

b) os titulares de cargos vitalícios no Tribunal de 

Contas do Estado; 

c) os ocupantes de cargo temporário junto à 

Administração direta;  

d) os deputados da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, desde que integrantes de 

outro regime próprio de previdência pública de 

qualquer ente da federação; 

e) os servidores ocupantes, exclusivamente, de 

cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração. 

Lei da Responsabilidade Fiscal              

Prof. Sérgio Mendes 

52. De acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a despesa total 

com pessoal, em cada período de apuração, 

no âmbito do Estado de São Paulo e do 

Poder Legislativo estadual (incluído o 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), 

não poderá exceder os percentuais da 

receita corrente líquida, a seguir 

discriminados: 

a) Estado: 50%, Legislativo: 3%. 

b) Estado: 50%, Legislativo: 6%. 

c) Estado: 60%, Legislativo: 3%. 

d) Estado: 60%, Legislativo: 6%. 

e) A LRF não definiu limites percentuais para as 

despesas com pessoal. 

 

 

 

 

 

 

Direito Constitucional                             

Prof. Ricardo Vale 

53. Sobre os remédios constitucionais, 

assinale a alternativa correta: 

a) Pessoa jurídica não tem legitimidade ativa 

para impetrar habeas corpus.  

b) Em mandado de injunção, a decisão terá 

eficácia subjetiva erga omnes e produzirá efeitos 

é o advento da norma regulamentadora.  

c) Não cabe “habeas corpus” para impugnar 

quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, se 

dela não puder resultar condenação à pena 

privativa de liberdade.  

d) A perda superveniente de representação do 

partido político prejudica o mandado de 

segurança coletivo.  

e) O habeas data não é a garantia constitucional 

adequada para a obtenção, pelo próprio 

contribuinte, dos dados concernentes ao 

pagamento de tributos constantes de sistemas 

informatizados de apoio à arrecadação dos 

órgãos administração fazendária dos entes 

estatais.  

54. Assinale a alternativa correta a respeito 

das normas constitucionais relativas à 

Administração Pública  

a) Os estrangeiros não podem ter acesso a 

cargos e empregos públicos, exceto naqueles 

casos em que não haja risco à segurança 

nacional.  

b) É possível a eliminação do candidato de 

concurso público que esteja respondendo a 

inquérito ou ação penal, sem sentença penal 

condenatória transitada em julgado.  

c) É inconstitucional a cláusula de barreira em 

concursos públicos, uma vez que esta fere o 

princípio da isonomia.  

d) Editais de concurso público não podem 

estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, 

salvo situações excepcionais em razão de 

conteúdo que viole valores constitucionais.  

e) A estabilidade é adquirida após 2 (dois) anos 

de efetivo exercício e mediante avaliação 

especial de desempenho.  

55. Sobre a organização municipal, assinale 

a alternativa correta: 

a) O Município não tem competência para 

legislar sobre meio ambiente.  
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b) A criação de regiões metropolitanas, 

constituídas por agrupamentos de municípios 

limítrofes, depende da edição de lei 

complementar, sendo facultativa a participação 

dos Municípios. 

c) A Lei Orgânica do município será votada em 

dois turnos, com o interstício mínimo de dez 

dias, e aprovada por três quintos dos membros 

da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo 

Estado. 

d) É constitucional lei municipal que fixa o 

horário de funcionamento de agências bancárias 

situadas na área do Município.  

e) Ofende o princípio da livre concorrência lei 

municipal que impede a instalação de 

estabelecimentos comerciais do mesmo ramo 

em determinada área. 

56. Assinale a alternativa correta sobre o 

papel constitucional dos Tribunais de 

Contas: 

a) Os Tribunais de Contas, no exercício de suas 

atribuições, têm competência para apreciar a 

constitucionalidade de leis e atos do Poder 

Público, bem como requisitar às instituições 

financeiras informações relativas a operações de 

crédito originárias de recursos públicos.  

b) As decisões dos Tribunais de Contas de que 

resulte imputação de débito ou multa terão 

eficácia de título executivo extrajudicial. A 

execução dessas decisões compete ao próprio 

Tribunal de Contas.  

c) Os Tribunais de Contas dos Estados e do 

Distrito Federal são compostos de 9 (nove) 

Conselheiros, 6 (seis) dos quais são escolhidos 

pela Assembleia Legislativa.  

d) O Tribunal de Contas do Estado tem 

competência para julgar as contas do 

Governador.  

e) O parecer dos Tribunais de Contas sobre as 

contas do Prefeito devem ser aprovados pelo 

voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. 

57. Sobre o sistema brasileiro de controle 

de constitucionalidade, assinale a 

alternativa correta:  

a) As leis federais e estaduais, ainda que 

anteriores à Constituição Federal de 1988, 

poderão ser objeto de ADI (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade) perante o STF. 

b) Viola a cláusula de reserva de plenário a 

decisão de órgão fracionário de tribunal que, 

embora não declare expressamente a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 

poder público, afasta sua incidência, no todo ou 

em parte. 

c) Não se admite a participação do amicus curiae 

em ações do controle concentrado-abstrato de 

constitucionalidade. 

d) A ADC (Ação Declaratória de 

Constitucionalidade) tem como objeto leis e atos 

normativos federais ou estaduais.  

e) Não se admite que lei municipal seja objeto 

de controle concentrado-abstrato de 

constitucionalidade perante o STF. 

Conhecimentos Específicos 
 

Direito Civil                                             

Profa. Aline Santiago 

58. Quanto aos bens públicos, aponte a 

alternativa correta: 

a) Os bens dominicais constituem o patrimônio 

das pessoas jurídicas de direito público e 

podem ser alienados. 

b) Os bens públicos especiais podem ser 

alienados, observadas as exigências da lei.  

c) Os bens públicos de uso comum do povo e 

os de uso especial podem ser alienados pois 

estão afetados ao serviço público.  

d) Os bens dominicais estão sujeitos à 

usucapião, ao contrário dos bens de uso comum 

do povo e bens de uso especial. 

e) São exemplos de bens de uso comum do 

povo, rios, mares, escolas e ruas. 

59. Aponte a alternativa incorreta de 

acordo com Código Civil: 

a) Comete um ato ilícito aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral. 

b) Não configura um ato ilícito a deterioração 

ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a 

pessoa, a fim de remover perigo iminente. 

c) Não comete ato ilícito o titular de um direito 

que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelos bons costumes. 
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d) Não constitui ato ilícito os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito reconhecido. 

e) Quanto a destruição da coisa alheia ou lesão 

a pessoa, para remover perigo eminente, o ato 

será legítimo somente quando as circunstâncias 

o tornarem absolutamente necessário, não 

excedendo os limites do indispensável para a 

remoção do perigo. 

60. Em relação ao pagamento indevido 

aponte a alternativa correta: 

a) Àquele que voluntariamente pagou o devido 

incumbe a prova de tê-lo feito por erro. 

b) Não se pode repetir o que se pagou para 

solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação 

judicialmente exigível. 

c) Todo aquele que recebeu o que lhe não era 

devido fica obrigado a restituir; obrigação que 

incumbe àquele que recebe dívida condicional 

antes de cumprida a condição. 

d) Se aquele que indevidamente recebeu um 

imóvel o tiver alienado agindo de má-fé 

responde por perdas e danos. 

e) Não existe a possibilidade de pagamento 

indevido com relação a obrigações de fazer e 

não fazer. 

61. Aquele que, sem justa causa, se 

enriquecer à custa de outrem,  

a) será obrigado somente a atualizar dos 

valores monetários. 

b) será obrigado somente a restituir o 

indevidamente auferido.  

c) se não puder restituir o indevidamente 

auferido, só atualizará os valores monetários. 

d) será obrigado a restituir o indevidamente 

auferido, sem ter que atualizar os valores 

monetários. 

e) será obrigado a restituir o indevidamente 

auferido, feita a atualização dos valores 

monetários. 

 

 

 

 

 

Direito Penal                                           

Prof. Renan Araújo 

62. Carlos, funcionário público lotado na 

vigilância sanitária de determinado 

município, exigiu de Maria, dona de um 

restaurante, vantagem indevida para si, 

alegando que, caso não recebesse os 

valores, procederia à interdição do 

estabelecimento, mesmo sabendo que o 

estabelecimento não havia cometido 

qualquer irregularidade. 

Maria, porém, não aceitou pagar a quantia 

exigida, e noticiou o fato ao Ministério 

Público. 

Neste caso, Carlos praticou o crime de: 

a) corrupção passiva tentada 

b) corrupção passiva consumada 

c) concussão consumada 

d) concussão tentada 

e) corrupção ativa 

63. Tiago, médico, dá à Paulo, seu paciente, 

atestado médico falso, no qual atesta que 

Paulo necessita de afastamento do trabalho 

por três dias. Tiago assim procedeu a 

pedido de Paulo, que é seu amigo, não 

tendo recebido qualquer vantagem em 

razão disso. 

Neste caso, Tiago praticou o crime de: 

a) falsidade ideológica. 

b) falsificação de documento particular. 

c) falsidade de atestado médico, devendo 

receber pena de detenção e multa. 

d) falsidade de atestado médico, devendo 

receber pena de detenção, apenas. 

e) falsificação de documento público, com pena 

de reclusão. 
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64. Marcelo se dirige até uma agência do 

INSS a fim de obter informações acerca do 

requerimento de concessão de 

aposentadoria, que havia formulado há 

alguns meses. Lá chegando, todavia, 

Marcelo permanece por 2h na fila, sem ser 

atendido, e se revolta, motivo pelo qual 

começa a ofender o atendente Gustavo, 

chamando-o de “lerdo”, “incompetente” e 

“lesma”. Gustavo, pacientemente, pede a 

Marcelo que se contenha, mas não é 

atendido, de forma que Marcelo permanece 

proferindo os insultos. 

Neste caso, Marcelo praticou o crime de: 

a) desobediência 

b) desacato 

c) resistência 

d) resistência qualificada 

e) não praticou crime algum, pois apenas fez 

crítica ao serviço público 

65. Paulo, mediante a constituição de uma 

empresa de fachada, dissimulou a natureza 

e a origem de valores provenientes da 

prática de contravenção penal. 

Neste caso, é correto afirmar que Paulo: 

a) praticou o crime de lavagem de capitais 

b) praticou o crime de obstrução da justiça 

c) praticou o crime de fraude processual 

d) não praticou crime, pois os valores são 

provenientes de mera contravenção penal 

e) só terá praticado o crime de lavagem de 

capitais se a contravenção penal for a de “jogo 

do bicho” 

Contabilidade Geral                                

Prof. Gabriel Rabelo 

66. A Lei Societária (Lei 6.404/76), ao 

disciplinar o Balanço Patrimonial, 

estabelece a classificação das contas do 

Ativo, do Passivo e do Patrimônio Líquido.  

Considerando as disposições legais nesse 

sentido, as participações permanentes em 

outras sociedades e os direitos de qualquer 

natureza, não classificáveis no ativo 

circulante, e que não se destinem à 

manutenção da atividade da companhia ou 

da empresa, serão classificadas 

a) no intangível. 

b) no ativo imobilizado. 

c) em participações. 

d) no ativo realizável a longo prazo. 

e) em investimentos. 

67. Considerando as informações a seguir, 

indique o valor do ativo circulante da 

empresa comercial Alfa: 

Caixa R$ 10.000,00 

Adiantamento de clientes R$ 20.000,00 

Provisões para 

contingências 
R$ 5.000,00 

Reserva legal R$ 7.000,00 

Estoques de mercadorias R$ 8.000,00 

Duplicatas descontadas R$ 2.000,00 

Provisão para devedores 

duvidosos 
R$ 1.000,00 

Clientes R$ 30.000,00 

Receitas R$ 50.000,00 

Empréstimos a diretores 

para receber em 3 meses 
R$ 2.000,00 

Capital social R$ 100.000,00 

Propriedade para 

investimento 
R$ 40.000,00 

Fornecedores R$ 5.000,00 

Adiantamento a 

fornecedores 
R$ 2.000,00 

Adiantamento para aumento 

de capital 
R$ 20.000,00 

Considere que uma ou mais contas foram 

omitidas para fins didáticos: 

a) R$ 47.000,00 

b) R$ 53.000,00 

c) R$ 51.000,00 

d) R$ 52.000,00 

e) R$ 49.000,00 
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68. Uma empresa de varejo, KLS Ltda., 

extraiu da contabilidade as seguintes 

informações sobre um equipamento de 

embalagem recentemente adquirido: 

- O valor de aquisição do bem foi de R$ 

250.000,00, líquido de todos impostos 

creditáveis com a sua aquisição; 

- O valor do frete foi de R$ 7.500,00, que foi 

pago pelo comprador; 

-  A depreciação é calculada e contabilizada pelo 

método linear; 

-  O valor de realização (ou residual) do bem foi 

estipulado em 5% do valor de compra líquida, 

sem frete (conforme CPC27); 

- A depreciação acumulada ao final de um ano foi 

de R$ 9.800,00. 

Com base nessas informações, é correto 

afirmar que a vida útil estipulada para esse 

bem foi de 

a) 15 anos. 

b) 18 anos. 

c) 20 anos. 

d) 25 anos. 

e) 28 anos. 

69. A empresa Investimentos Ativos S.A. 

apresentava, em 31.12.2014, uma 

participação societária em uma 

determinada empresa, denominada 

Empresa B. Sua participação equivalia a 

85% do capital Empresa B, cujo valor do 

patrimônio líquido era de R$ 385.500,00. 

Distribuído da seguinte forma na mesma 

data: 

Capital R$ 150.000,00 

Reserva de Capital R$ 150.000,00 

Reserva de Lucro R$ 85.500,00 

------------------ ------ 

PL R$ 385.500,00 

Ademais, trata-se de uma participação 

relevante para a Investimentos Ativos S.A., 

principalmente porque ela tem influência 

na administração e na tomada de decisões. 

Em 30 de junho de 2015, a Empresa B 

apresentou um lucro líquido, após todas as 

participações, de R$ 150.000,00. Com base 

nesse resultado, a Empresa B pagou 

antecipadamente dividendos, que foram na 

ordem de 40% do lucro líquido 

apresentado. 

Com base nessas informações, assinale a 

alternativa que demonstra corretamente o 

valor, em reais, do investimento da 

Investimentos Ativos S.A. na Empresa B em 

30 de junho de 2015. 

a) 344.675,00.  

b) 380.175,00.  

c) 404.175,00.  

d) 435.575,00.  

e) 470.175,00. 
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70. Observe os dados  a baixo, relativos a 

31.12.X0, da Companhia América. 

1º) Índices: 

• Liquidez 

Corrente........................................... 1,50 

• Liquidez 

Geral................................................ 1,60 

• Solvência 

Geral.............................................. 3,00 

2º) Valor do: 

• Ativo Circulante............................... R$ 

360.000,00 

• Passivo Exigível............................... R$ 

300.000,00 

Com base nos dados acima, pode-se afirmar 

que o valor do passivo circulante da 

companhia é 

a) R$ 300.000,00. 

b) R$ 240.000,00. 

c) R$ 225.000,00. 

d) R$ 200.000,00. 

e) R$ 180.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidade Pública                            

Prof. Gilmar Possati 

71. Assinale a opção correta acerca das 

classificações da despesa presentes na Lei 

n. 4.320/64: 

a) As subvenções econômicas, destinadas a 

instituições públicas ou privadas de caráter 

assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, 

são classificadas como despesas correntes. 

b) Enquanto a amortização da dívida pública é 

classificada como transferência de capital, os 

juros da dívida pública são classificados como 

transferências correntes. 

c) A participação em constituição ou aumento de 

capital de uma empresa não comercial é 

classificada como uma despesa de capital – 

inversão financeira. 

d) As dotações para manutenção de serviços 

anteriormente criados, inclusive as destinadas a 

atender a obras de conservação e adaptação de 

bens imóveis são classificadas como 

transferências correntes. 

e) Os elementos de despesa “inativos” e 

“pensionistas” são classificados como despesas 

de custeio. 

72. De acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 

analise as variações patrimoniais 

apresentadas nos itens abaixo, ocorridas 

nos registros contábeis de uma entidade 

pública, em relação ao Patrimônio Líquido 

e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 

A. Compra de bem à vista 

B. Contratação de uma operação de crédito de 

longo prazo 

C. Aumento do ativo imobilizado por reavaliação. 

D. Uso de material de consumo na prestação de 

serviços 

Classificam-se como Variações 

Patrimoniais Qualitativas aquelas descritas 

nos itens: 

a)  C e D. 

b)  B e C. 

c)  A e D. 

d)  A e B. 

e)  C e A. 
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73. Segundo a NBC TSP Estrutura 

Conceitual – Estrutura Conceitual para 

Elaboração e Divulgação de Informação 

Contábil de Propósito Geral pelas Entidades 

do Setor Público, julgue os itens a seguir 

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 

seguida, assinale a opção CORRETA. 

I. Entre as restrições acerca da informação 

incluída nos RCPGs está a materialidade. A 

informação é material se a sua omissão ou 

distorção puder influenciar o cumprimento do 

dever de prestação de contas e 

responsabilização (accountability), ou as 

decisões que os usuários tomam com base nos 

RCPGs elaborados para aquele exercício. Cada 

entidade pode especificar um limite quantitativo 

uniforme no qual determinada informação se 

torna material, considerando as suas 

particularidades.  

II. Segundo a Estrutura Conceitual, é 

improvável que os Relatórios Contábeis de 

Propósito Geral das Entidades do Setor Público 

(RCPGs) forneçam todas as informações que os 

usuários necessitem para fins de prestação de 

contas e responsabilização (accountability) e 

tomada de decisão. 

III. As características qualitativas se aplicam 

a todas as informações financeiras e não 

financeiras apresentadas nos Relatórios 

Contábeis de Propósito Geral das Entidades do 

Setor Público (RCPGs), inclusive às informações 

histórica e prospectiva, além da informação 

explicativa. 

A sequência CORRETA é: 

a) V, F, F. 

b) F, V, F. 

c) F, V, V. 

d) V, F, V. 

e) F, F, V. 

74. Assinale a opção que NÃO apresenta 

uma demonstração contábil aplicada ao 

setor público: 

a) Notas Explicativas  

b) Demonstração do Resultado do Exercício 

c) Demonstração dos Fluxos de Caixa 

d) Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido 

e) Balanço Financeiro 

75. Assinale a opção que indica qual será a 

contabilização no âmbito da natureza de 

informação orçamentária de uma 

arrecadação de tributos concomitante ao 

fato gerador. 

a) Débito 1.1.1.x.x.xx.xx Caixa e Equivalente de 

Caixa (F) 

Crédito 4.1.1.x.x.xx.xx VPA – Impostos 

b) Débito 4.1.1.x.x.xx.xx VPA – Impostos 

Crédito 1.1.1.x.x.xx.xx Caixa e Equivalente de 

Caixa (F) 

c) Débito 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 

Crédito 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 

d) Débito 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da 

Disponibilidade de Recursos 

Crédito 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por 

Destinação de Recursos 

e) Débito 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 

Crédito 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 

Auditoria                                                 

Prof. Claudenir Brito 

76. De acordo com as normas de auditoria 

em vigor, quando um auditor realiza uma 

avaliação de informações por meio do 

estudo das relações plausíveis entre dados 

financeiros e não financeiros, incluindo a 

investigação de flutuações e relações 

identificadas que sejam inconsistentes com 

outras informações relevantes ou que se 

desviem significativamente dos valores 

previstos, está realizando 

a) uma correlação das informações obtidas. 

b) testes de transações e saldos. 

c) procedimentos de auditoria geralmente 

aceitos. 

d) procedimentos de revisão analítica. 

e) uma confirmação externa. 

77. O auditor, ao avaliar a efetividade 

operacional dos controles internos da 

entidade na prevenção ou detecção e 

correção de distorções relevantes no nível 

de afirmações, está realizando um teste 
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a) substantivo. 

b) de transações e saldos. 

c) imaterial. 

d) formal. 

e) de controle. 

78. Na auditoria das demonstrações 

contábeis do exercício de 2015 da 

Companhia de Softwares CBP, o auditor 

constatou diversas distorções. Tendo o 

auditor obtido evidência de auditoria 

apropriada e suficiente, concluiu que essas 

distorções, individualmente ou em 

conjunto, são relevantes, mas não 

generalizadas nas demonstrações 

contábeis. Assim, de acordo com as normas 

de auditoria em vigor, deve o auditor: 

a) expressar uma opinião com ressalva. 

b) considerar as demonstrações contábeis 

irregulares. 

c) expressar uma opinião adversa. 

d) considerar as demonstrações contábeis 

irregulares, com ressalvas. 

e) expressar uma opinião sem ressalva, mas 

com recomendação. 

79. Quando a entidade auditada provocar 

uma limitação no escopo do trabalho do 

auditor, este deverá emitir um parecer 

na(s) modalidade(s) 

a) adverso ou com abstenção de opinião. 

b) sem ressalvas. 

c) com parágrafo de ênfase. 

d) adverso ou com ressalva. 

e) com ressalva ou com abstenção de opinião. 

80. De acordo com a Lei Orgânica do TCE-

SP, o Tribunal de Contas, ao determinar as 

contas regulares com ressalva, exigirá do 

responsável a adoção de medidas 

necessárias para 

a) a manutenção das impropriedades ou faltas 

identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de 

outras semelhantes. 

b) a correção das impropriedades ou faltas 

identificadas, de modo a manter a ocorrência de 

outras semelhantes. 

c) ocultar as impropriedades ou faltas 

identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de 

outras semelhantes. 

d) a correção das impropriedades ou faltas 

identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de 

outras semelhantes. 

e) a solução das impropriedades ou faltas 

identificadas, de modo a facilitar a ocorrência de 

outras semelhantes. 
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