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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01. (TCE/SP – VUNESP – 2015) De acordo com a norma-padrão da língua 

portuguesa, as lacunas na fala da personagem são preenchidas, 

respectivamente, com: 

 

(A) querem ... mostre-lhes 

(B) quer ... mostre-os 

(C) querem ... os mostrem 

(D) quer ... mostre a eles 

(E) querem ... lhes mostre 

02. (TCE/SP – VUNESP – 2015) Na fala da personagem, as aspas utilizadas indicam 

 

(A) fala de outrem. 

(B) sentido figurado. 

(C) discurso indireto. 

(D) coloquialismo. 

(E) imprecisão de sentido. 

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 08. 

Em sua essência, empresas como o Google e o Facebook estão no mesmo 

ramo de negócio que a Agência de Segurança Nacional (NSA) do governo dos 

EUA. Elas coletam uma grande quantidade de informações sobre os usuários, 

armazenam, integram e utilizam essas informações para prever o 

comportamento individual e de um grupo, e depois as vendem para anunciantes 

e outros mais. Essa semelhança gerou parceiros naturais para a NSA, e é por 

isso que eles foram abordados para fazer parte do PRISM, o programa de 

vigilância secreta da internet. Ao contrário de agências de inteligência, que 

espionam linhas de telecomunicações internacionais, o complexo de vigilância 

comercial atrai bilhões de seres humanos com a promessa de “serviços 

gratuitos”. Seu modelo de negócio é a destruição industrial da privacidade. E 

mesmo os maiores críticos da vigilância da NSA não parecem estar pedindo o 

fim do Google e do Facebook. 

Considerando-se que, em 1945, grande parte do mundo passou a enfrentar 

meio século da tirania em consequência da bomba atômica, em 2015 
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enfrentaremos a propagação inexorável da vigilância em massa invasiva e a 

transferência de poder para aqueles conectados às suas superestruturas. É 

muito cedo para dizer se o lado “democrático” ou o lado “tirânico” da internet 

finalmente vencerá. Mas reconhecê-los – e percebê-los como o campo de luta – 

é o primeiro passo para se posicionar efetivamente junto com a grande maioria 

das pessoas. 

A humanidade agora não pode mais rejeitar a internet, mas também não pode 

se render a ela. Ao contrário, temos que lutar por ela. Assim como os primórdios 

das armas atômicas inauguraram a Guerra Fria, a lógica da internet é a chave 

para entender a iminente guerra em prol do centro intelectual da nossa 

civilização. 

(http://noticias.uol.com.br, 16.12.2014. Adaptado) 

03. (TCE/SP – VUNESP – 2015) De acordo com o texto, empresas como o Google 

e o Facebook assemelham-se a agências de inteligência, porque 

 

(A) fortalecem a segurança dos usuários, garantindo-lhes a privacidade. 

(B) exploram sem limites as informações dos usuários, oferecendo-lhes 

segurança. 

(C) rechaçam a invasão à privacidade dos usuários, lutando para garanti-la. 

(D) manipulam informações dos usuários, objetivando prever 

comportamentos. 

(E) ignoram o comportamento dos usuários, limitando a capacidade crítica 

desses. 

04. (TCE/SP – VUNESP – 2015) O texto deixa claro que 

 

(A) a humanidade tende a render-se à internet, já que é impossível pensar 

criticamente em relação ao tipo de poder que está se estabelecendo com 

esta. 

(B) a relação comercial entre as grandes empresas e os seus usuários está 

comprometida, pois estes não acreditam mais na promessa de serviços 

gratuitos. 

(C) a privacidade dos usuários da internet está comprometida em razão do 

interesse comercial subjacente às práticas das grandes empresas. 

(D) a relação das agências de vigilância cada vez mais tem se distanciado do 

seu papel original, ou seja, a obtenção de informações secretas. 

(E) a relação de poder, hoje, é mais transparente, a ponto de agências de 

vigilância firmarem pactos de cooperação com empresas comerciais. 
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05. (TCE/SP – VUNESP – 2015) Nas orações – ... em 2015 enfrentaremos a 

propagação inexorável da vigilância em massa invasiva... – (segundo 

parágrafo) e – ... para entender a iminente guerra em prol do centro intelectual 

da nossa civilização. – (terceiro parágrafo), os termos em destaque significam, 

respectivamente,  

 

(A) intermitente e fácil de se evitar. 

(B) implacável e prestes a acontecer. 

(C) indevida e difícil de se concretizar. 

(D) inestimável e vista como imprescindível. 

(E) imparcial e pronta para eclodir. 

 

06. Leia as passagens do texto: 

... e é por isso que eles foram abordados para fazer parte do PRISM... 

(primeiro parágrafo) 

Seu modelo de negócio é a destruição industrial da privacidade. (primeiro 

parágrafo) 

Ao contrário, temos que lutar por ela. (terceiro parágrafo) 

Os pronomes em destaque referem-se, respectivamente, aos termos: 

 

(A) os usuários / o Google e o Facebook / a humanidade. 

(B) o Google e o Facebook / o complexo de vigilância comercial / a internet. 

(C) os anunciantes e outros mais / as agências de inteligência / a internet. 

(D) o comportamento individual e o de grupo / a NSA / a civilização. 

(E) os parceiros naturais da NSA / o programa de vigilância secreta / a 

privacidade. 

 

07. (TCE/SP – VUNESP – 2015) Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho 

está em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa e com os 

sentidos do texto. 

 

(A) Elas coletam uma grande quantidade de informações sobre os usuários, 

armazenam, integram e utilizam essas informações... (primeiro parágrafo) 

= Elas coletam uma grande quantidade de informações relativas à seus 

usuários, armazenam, integram e utilizam-as... 
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(B) E mesmo os maiores críticos da vigilância da NSA não parecem estar 

pedindo o fim do Google e do Facebook. (primeiro parágrafo) 

= E os mesmos maiores críticos da vigilância da NSA não parecem estar 

pedindo o fim do Google e do Facebook. 

(C) ... em 2015 enfrentaremos a propagação inexorável da vigilância em 

massa invasiva e a transferência de poder... (segundo parágrafo) 

= ... em 2015 a propagação inexorável da vigilância em massa invasiva e 

a transferência de poder, será enfrentada por nós... 

(D) Mas reconhecê-los – e percebê-los como o campo de luta – é o primeiro 

passo para se posicionar... 

(segundo parágrafo) 

= Portanto reconhecê-los – ou perceber eles como o campo de luta – é o 

primeiro passo para se posicionar... 

(E) A humanidade agora não pode mais rejeitar a internet, mas também não 

pode se render a ela. (terceiro parágrafo) 

= A humanidade agora não pode mais se render à internet nem pode 

rejeitá-la. 

 

08. (TCE/SP – VUNESP – 2015)                    os parceiros naturais para que                    

parte do PRISM devido                   entre eles e a NSA no que tange                 

utilização dos dados. 

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas da frase 

são preenchidas, respectivamente, com: (A) Abordaram-se ... fizessem ... à 

semelhança ... à 

 

(B) Abordou-se ... fizessem ... a semelhança ... da 

(C) Abordaram-se ... fizesse ... a semelhança ... a 

(D) Abordou-se ... fizessem ... à semelhança ... a 

(E) Abordaram-se ... fizesse ... semelhança ... da 

 

RACIOCÍNIO LOGICO 

09. (TCE/SP – VUNESP – 2015) Uma equivalente para a afirmação “Se 

Carlos foi aprovado no concurso, então ele estudou” está contida na alternativa: 
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(A) Carlos não foi aprovado no concurso e não estudou. 

(B) Se Carlos não estudou, então ele não foi aprovado no concurso. 

(C) Carlos foi aprovado no concurso e não estudou. 

(D) Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não estudou. 

(E) Carlos estudou e não foi aprovado no concurso. 

 

10. (TCE/SP – VUNESP – 2015) Se Reginaldo é agente da fiscalização ou 

Sérgio é professor, então Márcia é psicóloga. André é administrador se, e 

somente se, Carmem é dentista. Constatado que Márcia não é psicóloga e André 

não é administrador, conclui-se corretamente que 

 

(A) Sérgio não é professor, Carmem não é dentista e Reginaldo não é agente 

da fiscalização. 

(B) Sérgio é professor, mas Carmem não é dentista e Reginaldo não é agente 

da fiscalização. 

(C) Sérgio é professor, Carmem é dentista, mas Reginaldo não é agente da 

fiscalização. 

(D) Sérgio é professor, Reginaldo é agente da fiscalização, mas Carmem não 

é dentista. 

(E) Sérgio é professor, Carmem é dentista e Reginaldo é agente da 

fiscalização. 

 

11. (TCE/SP – VUNESP – 2015) Sabe-se que todos os primos de Vanderlei 

são funcionários públicos e que todos os primos de Marcelo não são funcionários 

públicos. Dessa forma, deduz-se corretamente que 

 

(A) nenhum funcionário público é primo de Vanderlei. 

(B) algum primo de Vanderlei é primo de Marcelo. 

(C) nenhum primo de Vanderlei é funcionário público. 

(D) algum funcionário público é primo de Marcelo. 

(E) nenhum primo de Marcelo é primo de Vanderlei. 
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12. (TCE/SP – VUNESP – 2015) Sabe-se que Débora é 5 centímetros mais 

baixa que Antonio e 4 centímetros mais alta que Mirian. Sabe-se, também, que 

Eduardo é 3 centímetros mais alto que Antonio e 12 centímetros mais alto que 

Carlos. Se for verdadeiro que Carlos é 10 centímetros mais alto que Wilson, que 

mede 1,65 metro, então é correto afirmar que a altura de Antonio, em metro, será 

 

(A) 1,82. 

(B) 1,83. 

(C) 1,84. 

(D) 1,85. 

(E) 1,86. 

 

INFORMÁTICA 

 

13. (TCE/SP – FCC – 2012) Sobre os computadores é correto afirmar: 

 

(A) O BIOS é um software armazenado em um chip de memória RAM fixado na 

placa mãe. Tem a função de armazenar o 

Sistema Operacional. 

(B) A fonte de alimentação transforma a tensão elétrica que entra no computador, 

de 240 V para 110 V, pois os componentes 

internos suportam apenas a tensão de 110 V. 

(C) Barramentos são circuitos integrados que fazem a transmissão física de 

dados de um dispositivo a outro. 

(D) Quando o sistema de fornecimento de energia falha, um estabilizador comum 

tem como principal objetivo manter o 

abastecimento por meio de sua bateria até que a energia volte ou o computador 

seja desligado. 

(E) Um bit representa um sinal elétrico de exatos 5 V que é interpretado pelos 

componentes de hardware do computador. 

 

14. (TCE/SP – FCC – 2012) O Sistema Operacional 
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(A) é o software responsável pelo gerenciamento, funcionamento e execução de 

todos os programas. 

(B) é um software da categoria dos aplicativos, utilizado para a criação de textos, 

planilhas de cálculo, desenhos etc. 

(C) apesar de gerenciar a leitura e a gravação de arquivos, delega a função de 

localização de programas nas unidades de 

discos a softwares utilitários de terceiros. 

(D) Linux é um software proprietário, já o Windows, é o software livre mais 

utilizado nos computadores pessoais atualmente. 

(E) não está relacionado à evolução das CPUs, pois independem de 

componentes de hardware, já que são executados em um 

computador virtual (virtual machine). 

 

 

15. (TCE/SP – FCC – 2012) A planilha a seguir foi criada no Microsoft Excel 

2007, em português. 

 

 A B 

1 Valor do bem Comissão 

2 R$ 120.000,00 R$ 2.800,00 

3 R$ 900.000,00 R$ 45.000,00 

4 R$ 280.000,00 R$ 7.500,00 

5 R$  200.000,00 R$ 5.000,00 

6 Total de Comissão R$ 52.500,00 

 

A função digitada na célula B6 para somar as comissões para valores de bens 

acima de R$ 200.000,00 é 

 

(A) =SOMASE(A2:A5;">200000";B2:B5) 

(B) =SE(A2:A5;">200000";B2:B5) 

(C) =SE(A2:A5>200000;B2+B5) 

(D) =SOMASE(A2>200000;B2=B2+) 

(E) =SOMA(A2:A5;">200000";B2:B5) 
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16. (TCE/SP – FCC – 2012) Sobre as operações disponíveis no Microsoft 

Excel 2007 é correto afirmar: 

 

(A) A filtragem de informações em uma planilha possibilita encontrar valores 

rapidamente. É possível filtrar apenas uma coluna de dados em toda a planilha. 

(B) Para mudar o local onde o gráfico será posicionado, basta clicar com o botão 

direito na área do gráfico e selecionar a opção Formatar Eixo. 

(C) Dados que estejam organizados somente em uma coluna ou linha em uma 

planilha podem ser representados em um gráfico de pizza. Os gráficos de pizza 

mostram o tamanho de itens em uma série de dados, proporcional à soma dos 

itens. 

(D) Para aplicar a formatação condicional que usa uma escala de cores para 

diferenciar valores altos, médios e baixos, na guia Página Inicial, no grupo 

Estilos, clica-se na seta abaixo de Formatar e, em seguida, em Realçar Regras 

das Células. 

(E) Para salvar uma planilha com senha, na caixa de diálogo Salvar Como, 

seleciona-se a opção Ferramentas e, em seguida, a opção Criptografia. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

17. (TCE/SP – FCC – 2012) O Departamento de Estradas de Rodagem − 

DER, autarquia estadual, contratou a execução de obras de ampliação de uma 

rodovia e, no curso da execução do contrato, constatou a imprescindibilidade de 

alteração do projeto para melhor adequação técnica. Diante dessa situação, o 

DER 

 

(A) somente pode alterar o contrato com a concordância do contratado e desde 

que não importe majoração do valor inicial atualizado. 

(B) pode alterar o contrato, unilateralmente, com as devidas justificativas, 

restabelecendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato caso a alteração 

aumente os encargos do contratado. 

(C) não pode alterar o contrato, em face da vinculação ao Edital, estando 

autorizado a rescindi-lo, unilateralmente, e promover nova licitação com 

adequação do objeto. 

(D) pode alterar o contrato, unilateralmente, desde que a alteração não implique 

acréscimo de mais de 50% do valor inicial atualizado do contrato. 
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(E) pode alterar o contrato, até o limite de 25% do valor inicial atualizado, desde 

que conte com a concordância do contratado. 

 

18. (TCE/SP – FCC – 2012) O Estado instaurou procedimento licitatório para 

contratação de obra de grande vulto, consistente na construção de um túnel para 

desassoreamento do Rio Pinheiros, que envolve alta complexidade técnica. De 

acordo com a Lei no 8.666/93, a licitação poderá contemplar exigência de 

 

(A) apresentação da relação dos compromissos do licitante que importem 

diminuição de sua capacidade operativa, calculada em função do seu 

faturamento. 

(B) garantia de execução contratual, limitada a 20% do objeto contratual, além 

da qualificação técnica, com apresentação de atestados de execução de 

serviços da mesma complexidade, com limitação de prazo e local. 

(C) metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou 

não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente 

por critérios objetivos. 

(D) capacitação econômico-financeira, mediante apresentação de índices de 

liquidez, rentabilidade e faturamento, compatíveis com o valor do objeto licitado. 

(E) pré-qualificação, para fins de aferição de capacidade econômico-financeira 

dos licitantes, desde que a modalidade adotada não seja a concorrência. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

19. (TCE/SP – FCC – 2012) Ao analisar as contas anuais da Câmara de 

Vereadores de determinado Município com pouco mais de 36.000 habitantes, o 

Tribunal de Contas competente efetuou as seguintes constatações: 

− foi atendido o percentual determinado pela Constituição da República, em 

relação a gastos com folha de pagamento; 

− a remuneração dos agentes políticos processou-se regularmente. 

 

Nessa hipótese, é possível concluir que o órgão legislativo do Município em 

questão 

 

(A) não gastou mais de setenta por cento de sua receita com folha de 

pagamento, incluído o gasto com o subsídio dos Vereadores, fixado em parcela 
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única mensal e de valor correspondente a, no máximo, trinta por cento do 

subsídio dos Deputados Estaduais. 

(B) teve uma despesa total, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos 

os gastos com inativos, não superior a cinco por cento do somatório da receita 

tributária própria e das transferências tributárias devidas ao Município. 

(C) não gastou mais de trinta por cento de sua receita com folha de pagamento, 

incluído o gasto com o subsídio dos Vereadores, fixado em parcela única mensal 

e de valor correspondente a, no máximo, quarenta por cento do subsídio dos 

Deputados Estaduais. 

(D) teve uma despesa total, incluídos os subsídios dos Vereadores e gastos com 

inativos, não superior a sete por cento do somatório da receita tributária própria 

e das transferências tributárias devidas ao Município. 

(E) não gastou mais de cinquenta por cento de sua receita com folha de 

pagamento, incluído o gasto com o subsídio dos Vereadores, fixado em parcela 

única mensal e de valor correspondente a, no máximo, cinquenta por cento do 

subsídio dos Deputados Estaduais. 

 

20. (TCE/SP – FCC – 2012) A Lei federal no 11.494, de 20 de junho de 2007, 

que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação − FUNDEB, contempla 

as seguintes previsões: 

 

− É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação − FUNDEB, de natureza 

contábil; 

− Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos 

por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita, dentre outras que 

especifica: imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens 

ou direitos; parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade 

territorial rural, relativamente a imóveis situados nos 

Municípios; parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos 

industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal; 

− A União complementará os recursos dos Fundos sempre que, no âmbito de 

cada Estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno, calculado 

na forma do Anexo da referida Lei, não alcançar o mínimo definido 

nacionalmente; 

− Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da 

União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios 
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em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para 

a educação básica pública e poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios 

indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino 

da educação básica, nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária. 

 

A esse respeito, considere as seguintes afirmações: 

 

I. A instituição de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no âmbito de cada 

Estado e do Distrito Federal atende a determinação de norma inserida na 

Constituição da República. 

II. A receita proveniente de parcela do produto da arrecadação do imposto sobre 

a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios, 

não deveria integrar os Fundos, por ausência de autorização constitucional. 

III. A complementação de recursos dos Fundos, pela União, sempre que o valor 

por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, não poderá incluir a 

utilização de recursos provenientes da arrecadação da contribuição social do 

salárioeducação. 

IV. A previsão constante da lei, de aplicação dos recursos dos Fundos por 

Estados e Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de 

estabelecimento, é contrária à Constituição da República, que determina que 

sejam aplicados, prioritariamente, em ensino fundamental. 

 

Está correto o que se afirmar APENAS em 

 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) II e III. 

(D) II e IV. 

(E) III e IV. 

 

 

 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
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21. (TCE/SP – FCC – 2012) João e Maria, servidores públicos titulares de cargo 

efetivo do Estado, são casados e residentes em Município da Região 

Metropolitana de São Paulo, sendo ele lotado no Município de residência do 

casal e ela, na Capital. João pretende candidatar-se, nas próximas eleições 

locais, a Vereador. Nessa hipótese, se eleito, João 

 

(A) será afastado de seu cargo, embora possa optar por sua remuneração, sendo 

o tempo de serviço computado para todos os efeitos legais, ao passo que Maria 

terá assegurado direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de 

residência do casal. 

(B) será inamovível e, se houver compatibilidade de horários, perceberá as 

vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, 

assegurando-se a Maria direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar 

de residência do casal, se houver vaga. 

(C) perderá o cargo que ocupa na Administração estadual, mas Maria terá 

assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de 

residência do casal, se houver vaga. 

(D) perderá o cargo que ocupa na Administração estadual, não tendo Maria 

direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência do casal, 

diante da perda de vínculo de João com o Estado. 

(E) ficará afastado de seu cargo, embora o tempo de serviço seja computado 

para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, não tendo 

Maria, contudo, direito de remoção para igual cargo que ocupe, no lugar de 

residência do casal, durante a vigência do mandato de João. 

 

22. (TCE/SP – FCC – 2012) Considere as seguintes afirmações sobre a disciplina 

da matéria relativa a obras e serviços públicos na Constituição do Estado de 

São Paulo: 

 

I. As licitações de obras e serviços públicos deverão ser precedidas da indicação 

do local onde serão executados e do respectivo projeto técnico completo, em 

cuja elaboração deverão ser atendidas as exigências de proteção do patrimônio 

histórico-cultural e do meio ambiente. 

II. Deverão ser publicados, com a periodicidade necessária, os preços médios 

de mercado de bens e serviços, os quais servirão de base para as licitações 

realizadas pela administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público. 

III. É vedada à administração pública direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder Público, a contratação de serviços e obras de 
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empresas que não atendam às normas relativas à saúde e segurança no 

trabalho. 

 

Está correto o que se afirma em 

 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

 

CONTABILIDADE GERAL 

 

23. (TCE/SP – FCC – 2012) É correto afirmar que 

 

(A) é impossível que o valor do patrimônio líquido de uma entidade com fins 

lucrativos seja negativo. 

(B) as contas do passivo, na escrituração contábil regular, aumentam por débito 

e diminuem por crédito. 

(C) o livro Diário e o livro Caixa são de escrituração obrigatória, de acordo com 

o disposto na legislação comercial. 

(D) o valor dos débitos escriturados nas contas pode exceder o dos créditos, 

utilizando-se o método das partidas dobradas na escrituração comercial, se a 

entidade apresentar lucro no exercício respectivo. 

(E) o valor registrado no patrimônio líquido de uma companhia nunca pode ser 

superior ao valor total de seus ativos. 

 

24. (TCE/SP – FCC – 2012) Da Demonstração dos Fluxos de Caixa elaborada 

pela Cia. Araxá, relativa ao exercício findo em 31-12-2011, foram extraídas 

as seguintes informações: 

 

I. O valor do Disponível da Cia. Araxá aumentou R$ 186.500,00 entre 31-12-

2010 e 31-12-2011. 
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II. Houve uma saída líquida de caixa e equivalentes-caixa das atividades de 

investimento no valor de R$ 54.680,00. 

III. O fluxo de caixa das atividades de financiamento registrou uma entrada 

líquida de R$ 38.640,00. 

 

À vista dessas informações, conclui-se que, no exercício de 2011, houve uma 

entrada líquida de caixa das atividades operacionais no valor de, em reais, 

 

(A) 170.360,00 

(B) 170.460,00 

(C) 182.500,00 

(D) 202.540,00 

(E) 208.520,00 

 

CONTABILIDADE 

 

25. (TCE/SP – FCC – 2012) Utilize as informações a seguir, sobre o Balanço 

Patrimonial e a Demonstração de Resultado da Cia. Xingu, bem como as 

informações adicionais, para responder a questão. 

 

Balanço Patrimonial 31-12-20x1 

Ativo Passivo + PL 

 31-12-20011 31-12-2010  31-12-2011 31-12-2010 

Disponível  90.000,00 75.000,00 Fornecedores 90.000,00 110.000,00 

Clientes  180.000,00 125.000,00 Contas a 

pagar 

70.000,00 46.000,00 

Estoques  150.000,00 100.000,00 Dividendos a 

Pagar  

60.000,00 24.000,00 

AC 42.000,00 300.000,00 PC 220.000,00 180.000,00 

   Emp. De 

Longo Prazo 

180.000,00 0,00 

   PNC 180.000,00 0,00 

Empréstimo a coligada  40.000,00 20.000,00    
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Investimento  100.000,00 80.000,00 Capital  380.000,00 260.000,00 

Imobilizado  420.000,00 150.000,00 Reserva de 

Capital  

22.000,00 22.000,00 

(–) Dep. Acumulado  -80.000,00 -50.000,00 Reserva de 

Lucros 

98.000,00 38.000,00 

ANC 480.000,00 200.000,00 PL 500.000,00 320.000,00 

Total de Ativo  900.000,00 500.000,00 Total do 

Passivo + PL 

900.000,00 500.000,00 

 

Demonstração de Resultado – 2011 

Receita líquida de vendas 1.000.000,00 

(–) Custo de Mercadorias Vendidas -450.000,00 

(=) Lucro Bruto 550.000,00 

(–) Despesas operacionais -440.000,00 

(+) Resultado Positivo de Equivalência  20.000,00 

(=) Lucro antes da CSLL e do IRPJ 130.000,00 

(–) CSLL e IRPJ -34.000,00 

(=) Lucro Líquido do Exercício  96.000,00 

 

O índice de liquidez corrente da companhia em 31-12-2011, em relação ao índice 

em 31-12-2010, abandonando-se os algarismos a partir da primeira casa decimal 

da percentagem, aumentou 

 

(A) 14,5%. 

(B) 12,5%. 

(C) 16,0%. 

(D) 15,2%. 

(E) 13,6% 

 

CONTABILIDADE PÚBLICA 
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26. (TCE/SP – FCC – 2012) As receitas efetivas provocam, concomitantemente, 

alterações: 

 

(A) aumentativas no ativo e no passivo. 

  

(B) diminutivas no ativo e no passivo. 

  

(C) aumentativas no ativo e na situação patrimonial líquida. 

  

(D) aumentativas no passivo e na situação patrimonial líquida.  

 

(E) aumentativas no ativo e diminutivas na situação patrimonial líquida. 

 

 

27. (TCE/SP – FCC – 2012) Em relação ao patrimônio público, considere: 

 

I. O patrimônio público, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, é 

estruturado em três grupos: ativos, passivos e patrimônio líquido. 

II. Os bens de uso comum do povo constituem o patrimônio das pessoas jurídicas 

de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 

entidades. 

III. A dívida pública consolidada inclui as operações de crédito de prazo inferior 

a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

IV. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros 

pagamentos que independam de autorização orçamentária. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 

(A) I e II. 

(B) II e IV. 

(C) III e IV. 

(D) II, III e IV. 

(E) I, III e IV. 

 

 

28. (TCE/SP – FCC – 2012) Em relação às receitas e despesas públicas é correto 

afirmar: 
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(A) A classificação por categorias econômicas divide as receitas e despesas 

públicas entre originárias e derivadas. 

(B) As mutações patrimoniais ativas e passivas representam mudanças 

qualitativas no patrimônio público, não alterando o valor da situação patrimonial 

líquida. 

(C) A classificação orçamentária da receita por fonte e destinação de recursos 

inclui as receitas tributárias e de alienação de bens. 

(D) Os itens "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e 

"Investimentos" fazem parte da classificação da despesa por elementos. 

(E) O valor principal das operações de crédito por antecipação da receita 

orçamentária será classificado como receita orçamentária se não for liquidado 

até o final do exercício.  

 

AUDITORIA 

 

29. (TCE/SP – FCC – 2012) Em relação às diferenças entre a auditoria interna e 

externa das demonstrações contábeis, é correto afirmar: 

 

(A) A auditoria externa é de competência exclusiva de contador registrado no 

Conselho Federal de Contabilidade, enquanto a auditoria interna pode ser 

realizada por um funcionário qualificado que receba treinamento adequado para 

tal fim. 

(B) O grau de autonomia do auditor interno é maior que o do auditor externo 

independente, em virtude de se reportar diretamente à controladoria da entidade. 

(C) O auditor externo executa as auditorias operacional e contábil e o auditor 

interno, apenas a contábil. 

(D) O auditor externo é responsável pelo exame e avaliação do controle interno 

da entidade, cabendo ao auditor interno apenas implementar as modificações 

julgadas necessárias pelo auditor externo para o seu correto funcionamento. 

(E) Regra geral, os relatórios do auditor interno são de uso exclusivo da 

administração da entidade, enquanto os elaborados pelo auditor independente 

são destinados também aos usuários externos da informação contábil.  

 

30. (TCE/SP – FCC – 2012) O tipo de auditoria governamental que consiste em 

avaliar as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo 

operacional, ou parte dele, das unidades ou entidades da administração 

pública federal, programas de governo, projetos, atividades, ou segmentos 
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destes, com a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos 

aspectos da eficiência, eficácia e economicidade, procurando auxiliar a 

administração na gerência e nos resultados, por meio de recomendações, 

que visem aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e aumentar a 

responsabilidade gerencial é denominada auditoria 

 

(A) de acompanhamento de gestão. 

(B) especial. 

(C) contábil. 

(D) operacional. 

(E) de avaliação de gestão. 

 

 

Gabarito: 

 

Q1 E Q6 B Q11 E Q16 C Q21 B Q26 A 

Q2 A Q7 E Q12 C Q17 B Q22 E Q27 E 

Q3 D Q8 B Q13 C Q18 C Q23 C Q28 B 

Q4 C Q9 B Q14 A Q19 A Q24 E Q29 E 

Q5 B Q10 A Q15 A Q20 B Q25 D Q30 D 

 


