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 100 QUESTÕES INÉDITAS – LEI ORGÂNICA DO TCU 
 

Olá, Estrategista! 

O próximo concurso do Tribunal de Contas da União está a todo vapor. Após a divulgação da nova 

autorização, o edital é esperado muito em breve. 

Para quem deseja ser aprovado no TCU, é FUNDAMENTAL dominar a Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas da União (LOTCU). Porém, sabemos que memorizar a lei seca nem sempre é fácil. Justamente por 

isso, a equipe do Sistema de Questões do Estratégia Concursos preparou uma bateria de questões inéditas 

literais sobre a LOTCU. 

Já sabemos que a resolução de questões é de extrema importância durante a preparação para uma prova, 

assim como o estudo das leis exigidas pelo edital. As questões inéditas do SQ abordam a literalidade da lei, 

facilitando o estudo da lei seca e otimizando a memorização dos principais artigos passíveis de serem 

cobrados pela banca examinadora. 

Neste e-book você encontrará 100 questões inéditas sobre a LOTCU. Contudo, em nosso Sistema de 

Questões temos mais de 300 questões inéditas já cadastradas sobre essa lei. Se ainda não é assinante, vale 

muito a pena! 

Agora... Chega de papo e vamos estudar! 

Equipe Estratégia Concursos   
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ate-12-x/  
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ENUNCIADOS DAS QUESTÕES 

QUESTÃO 1  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Fica criado, na secretaria, diretamente subordinado à Presidência, um instituto que terá a seu cargo a 

promoção e a organização de simpósios, seminários, trabalhos e pesquisas sobre questões relacionadas com 

as técnicas de controle da administração pública. 

Além disso, também terá a seu cargo a organização e administração de biblioteca e de centro de 

documentação, nacional e internacional, sobre doutrina, técnicas e legislação pertinentes ao controle e 

questões correlatas. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 2  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao servidor que exerce função de controle externo no tribunal cabe propor aplicação de multas, desde que 

os casos sejam previstos no Regimento Interno. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626827
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626786


 

 

QUESTÃO 3 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

No caso de falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, 

não é cabível revisão, mas sim reconsideração. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 4 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao servidor que exerce função de controle externo no tribunal cabe guardar sigilo sobre dados e informações 

obtidos em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização. 

Nesse caso, poderão utilizá-los apenas para elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia 

imediata. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607834
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626792


 

QUESTÃO 5 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Cabe à Secretaria do Tribunal a prestação de apoio técnico e a execução dos serviços administrativos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 6 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Ministério Público junto ao Tribunal contará com o apoio administrativo e de pessoal da Secretaria do 

Tribunal, conforme estabelecido no Regimento Interno. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 7 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626760
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626749


 

Os auditores do tribunal poderão exercer profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar de 

sociedade comercial, caso sejam acionistas ou cotistas sem ingerência. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 8 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao servidor que exerce função de controle externo no tribunal cabe manter, nas suas tarefas, atitudes de: 

serenidade, imparcialidade e independência. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 9 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

No de decisões proferidas em processos que envolvam atos sujeitos a registro ou fiscalização de atos e 

contrato, caberá pedido de reconsideração, que terá efeito suspensivo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626691
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626773


 

 

 

 

QUESTÃO 10 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabe recurso dos seguintes tipos: 

reconsideração, embargo de declaração ou revisão. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 11 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O recurso de revisão pode ser fundamentado na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a 

prova produzida. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611008
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607823
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607835


 

QUESTÃO 12 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

É permitido ao ministro do tribunal dedicar-se à atividade político-partidária, desde que isso não acarrete 

filiação em definitivo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 13 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal, em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua 

execução, compete promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o Tribunal de Contas da 

União as medidas de interesse da justiça, da administração e do Erário. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 14 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611390
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626718


 

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

Podem receber essa multa aqueles que praticarem ato com grave infração à norma legal ou regulamentar 

de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 15 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros. 

6 desses ministros são escolhidos pelo Congresso Nacional, e 3 pelo Presidente da República. 

Os escolhidos pelo Congresso Nacional não precisam ser aprovados por outro órgão. Os do Presidente da 

República, por sua vez, precisam passar pela aprovação do Congresso Nacional. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611099
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611321


 

QUESTÃO 16 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Aos subprocuradores-gerais e procuradores compete, por delegação do procurador-geral, exercer as funções 

deste. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 17 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao ser empossado, o auditor só poderá perder o cargo por sentença judicial. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 18 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626737
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626686


 

O recurso utilizado para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida é a Revisão. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 19 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal, em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua 

execução, compete interpor os recursos permitidos em lei. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 20 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Responsáveis por reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal poderão ser multados no 

valor de 42 milhões de cruzeiros (ou valor equivalente). 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607828
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626730


 

 

 

 

QUESTÃO 21 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Não podem ocupar, simultaneamente, cargos de ministro parentes consanguíneos ou afins, na linha reta ou 

na colateral, até o segundo grau. 

Nesse caso, se depois da posse ou se a ambos for imputável, a incompatibilidade resolve-se contra o que lhe 

deu causa. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 22 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Ministério Público junto ao Tribunal é composto por 1 procurador-geral, 3 subprocuradores-gerais e 4 

procuradores, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, bacharéis em direito. 

O ingresso na carreira ocorre no cargo de procurador, mediante concurso público de provas e títulos, 

assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada, nas nomeações, 

a ordem de classificação. 

Por sua vez, na promoção ao cargo de subprocurador-geral será feita análise da produtividade dos 

procuradores. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611115
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611412


 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 23 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os ministros do tribunal elegerão o Presidente e o Vice-Presidente. 

Na eleição, será exigida a presença de, no mínimo, 5 ministros titulares, inclusive o que presidir o ato. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 24 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os responsáveis por ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano justificado ao Erário 

poderão receber multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente 

em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626711
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611219


 

 

 

 

QUESTÃO 25 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

João descumpriu várias determinações do tribunal, tendo sido uma delas considerada infração grave pela 

maioria absoluta dos seus membros. Pablo, por sua vez, obstaculizou o livre exercício de uma auditoria 

determinada pelo tribunal. Lucas causou dano ao erário no valor atualizado de R$ 5.000,00 e Maria teve uma 

conta julgada irregular da qual não resultou débito. 

João, Pablo e Maria podem receber multa de quarenta de dois milhões de cruzeiros, ou valor equivalente 

em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 26 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado, ou pelo 

Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados da data de recebimento. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611103
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611147


 

 

 

 

QUESTÃO 27 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros. 6 desses ministros são escolhidos pelo Congresso 

Nacional, e 3 pelo Presidente da República. 

Dos escolhidos pelo Presidente da República, um é de escolha livre do presidente. Os outros dois são 

escolhidos com base em lista tríplice (enviada pelo Plenário), alternadamente entre auditores e membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal.  

A lista tríplice será definida segundo critérios de antiguidade e merecimento 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 28 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, 

uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo 

de cinco anos contados da publicação da decisão ou do acórdão no Diário Oficial da União. 

(    ) CERTO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607829
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611327


 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 29 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União poderá dividir-se em Câmaras. 

Poderá ser objeto de deliberação das Câmaras matéria da competência privativa do Plenário, desde que haja 

previsão no Regimento Interno. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 30 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União poderá dividir-se em Câmaras. 

Para isso, faz-se necessária a deliberação da maioria absoluta dos ministros titulares. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607831
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611200


 

 

 

 

QUESTÃO 31 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo erro ou engano apurado, 

qualquer que seja. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 32 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os ministros do tribunal elegerão o Presidente e o Vice-Presidente. 

Primeiro é feita a eleição para o Presidente e, só depois, elege-se o vice. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611194
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607836
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611247


 

QUESTÃO 33 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Será assegurado ao responsável ou interessado ampla defesa no julgamento de contas, desde que nas etapas 

em que seja discutida a aplicação de multas ou aplicação de débitos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 34 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal e compõe-se de nove ministros. 

É obrigatório ser brasileiro para ser nomeado como ministro do tribunal. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 35 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607822
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611281


 

assertiva: 

É vedado aos ministros do tribunal exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil, associação ou 

fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 36 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Compete ao Presidente do tribunal expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, dispensa, 

aposentadoria e outros atos relativos aos servidores do quadro de pessoal da secretaria, os quais serão 

publicados no Diário Oficial da União ou no Boletim do Tribunal. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 37 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

É vedado aos ministros do tribunal exercerem profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar 

de sociedade comercial. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611370
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611274


 

 

No entanto, poderão exercê-los como acionistas ou cotistas sem ingerência. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 38 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Compete ao Presidente do tribunal movimentar as dotações e os créditos orçamentários próprios e praticar 

os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do Tribunal. 

Em ambos os casos, o presidente poderá exercê-los diretamente ou por meio de delegação. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 39 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal e compõe-se de nove ministros, os quais deverão 

ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611380
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611279


 

Nesse sentido, é necessário contar com mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade 

profissional que exija tais conhecimentos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 40 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os ministros do tribunal elegerão o Presidente e o Vice-Presidente. 

O ministro mais votado será eleito. Não havendo ministro mais votado, dos dois mais votados será escolhido 

aquele mais antigo no cargo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 41 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

Podem receber essa multa responsáveis por contas julgadas irregulares, das quais resulta débito. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611302
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611251


 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 42 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Qualquer cidadão, partido político, associação instituída ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

Embora a apuração da denúncia ocorra em caráter sigiloso até a comprovação da sua procedência, reunidas 

as provas que indiquem a existência de irregularidade ou ilegalidade, serão públicos os demais atos do 

processo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 43 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Auditores podem ser convocados para substituírem ministros, para efeito de quórum, sempre que os 

titulares ficarem impossibilitados de comparecerem à sessão e comunicarem ao presidente do tribunal ou o 

presidente da sua câmara. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611095
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611056


 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 44 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Para resguardar os direitos e garantias individuais, o tribunal dará sigilo às denúncias formuladas, até decisão 

definitiva sobre a matéria. 

Após a decisão, deixa de ser da responsabilidade do tribunal a manutenção do sigilo do objeto e da autoria 

da denúncia, quando imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 45 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os ministros do tribunal elegerão o Presidente e o Vice-Presidente. 

O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas ausências ou impedimentos. Além disso, exercerá as 

funções de corregedor, cujas atribuições serão as estabelecidas no Regimento Interno. 

(    ) CERTO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611177
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611090


 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 46 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos. 

Não será considerado recurso interposto fora do prazo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 47 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal e compõe-se de nove ministros. 

Os ministros nomeados deverão ter idade entre 30 e 65 anos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611225
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607825


 

 

 

 

QUESTÃO 48 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os responsáveis por não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a 

decisão do Tribunal poderão receber multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou 

valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 49 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

Podem receber essa multa aqueles que sonegarem processo, documento ou informação em inspeções ou 

auditorias do tribunal. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611286
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611106


 

 

 

 

QUESTÃO 50 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Para resguardar direitos e garantias individuais, o tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, 

até decisão definitiva sobre a matéria. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 51 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Ministro de Estado supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as 

contas e o parecer do controle interno, um pronunciamento. 

Esse pronunciamento será expresso e delegável, no qual atestará haver tomado conhecimento das 

conclusões nele contidas. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611113
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611085
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611033


 

 

QUESTÃO 52 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Compete ao Presidente do TCU dar posse aos seguintes membros do Tribunal: membros do Ministério 

Público junto ao Tribunal e ministros. 

Por sua vez, compete ao ministro designado para tal dar posse aos seguintes membros: auditores e dirigentes 

da Secretaria. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 53 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Na execução das decisões, o prazo para que o responsável tome as medidas indicadas pelo tribunal começa 

a contar da data do recebimento, desde que pelo responsável, da notificação. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611270
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607818


 

QUESTÃO 54 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de 

que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou 

inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 

Nesse contexto, a autoridade superior competente que não atender às determinações do Tribunal no prazo 

estabelecido, sujeitar-se-á à responsabilidade solidária. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 55 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Um responsável pelo controle interno tomou conhecimento de uma ilegalidade na gestão patrimonial de um 

órgão público. 

Nesse caso, ao comunicar o Tribunal de Contas da União, o dirigente do órgão competente deve indicar 

providências adotadas para evitar ocorrências semelhantes.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000610984


 

 

 

 

QUESTÃO 56 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Qualquer cidadão, partido político, associação instituída ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

A denúncia só poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho 

fundamentado do responsável.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 57 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Qualquer cidadão, partido político, associação instituída ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

Salvo em caso de comprovada má-fé, o denunciante não se sujeitará a nenhuma sanção administrativa, cível 

ou penal, em decorrência da denúncia. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611027
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611053


 

 

 

 

QUESTÃO 58 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Qualquer cidadão, partido político, associação instituída ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

A apuração da denúncia poderá ser apurada em sigilo, se constatado que a divulgação possa causar danos a 

quem denunciou.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 59 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Caso o denunciante requeira ao tribunal certidão dos despachos e dos fatos apurados, este deverá ser 

fornecido, desde que o respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou arquivado. 

O prazo para fornecimento é de, no máximo, dez dias, a contar do recebimento do pedido. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611088
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611049


 

 

 

 

QUESTÃO 60 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre o quadro próprio de pessoal 

de sua secretaria, com observância dos princípios constitucionais pertinentes e diretrizes específicas. 

O projeto de lei deverá observar as seguintes diretrizes: previsão das respectivas estrutura orgânica e 

atribuições, e condicionamento, como indispensável a investidura em cargo ou emprego, à prévia aprovação 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como em cursos organizados pelo Plenário. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 61 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

Nesse contexto, se verificada ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, e não 

elidido o fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará multa ao responsável. 

(    ) CERTO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611064
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626929


 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 62 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre o quadro próprio de pessoal 

de sua secretaria, com observância dos princípios constitucionais pertinentes e diretrizes específicas. 

O projeto de lei deverá observar as diretrizes do Regime Jurídico Único. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 63 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Na execução das decisões, o prazo para que o responsável tome as medidas indicadas pelo tribunal começa 

a contar da data do recebimento, pelo responsável ou interessado, nos casos de comunicação de rejeição 

dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa, ou no caso de comunicação de diligência. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626921
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000610980


 

 

 

 

QUESTÃO 64 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de 

que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou 

inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 

Além disso, o tribunal pode decretar, por prazo máximo de três anos, a indisponibilidade de bens do 

responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 65 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Na execução das decisões, o prazo para que o responsável tome as medidas indicadas pelo tribunal começa 

a contar da publicação da decisão ou do acórdão no Diário Oficial da União, nos casos em que o responsável 

ou interessado não for localizado. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607816
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000610985


 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 66 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. Se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade 

de que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de 

contas especial, a depender do caso. 

Nesse caso, o processo de tomada de contas especial tramitará junto das respectivas contas anuais. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 67 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

Nesse caso, o Relator ou o Tribunal, caso verifique irregularidade quanto à legitimidade ou eficácia, 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607820
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611005


 

determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar 

razões de justificativa. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 68 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Quando julgar as contas irregulares, não havendo débito, não haverá possibilidade de aplicação de multa.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 69 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao julgar as contas, o Tribunal decidirá se elas são dos seguintes tipos: regulares, regulares com ressalva ou 

irregulares. 

Não é fator suficiente para julgar uma conta como irregular a omissão no dever de prestar contas. 

(    ) CERTO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000610978
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607778


 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 70 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

Se for verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do 

licitante fraudador para participar, por até três anos, de qualquer licitação. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 71 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

No caso de citação, audiência, comunicação de diligência ou notificação, a comunicação de rejeição dos 

fundamentos da defesa ou das razões de justificativa será transmitida ao responsável ou interessado. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000606889
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611000


 

 

 

 

QUESTÃO 72 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, desde que por 

provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, a adoção das providências 

consideradas necessárias ao saneamento dos autos. 

Neste caso, fixará prazo, na forma estabelecida no Regimento Interno, para o atendimento das diligências, 

após o que submeterá o feito ao Plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 73 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Uma conta foi considerada iliquidável, tornando materialmente impossível o julgamento de mérito da 

mesma. Em seguida, a conta foi trancada e arquivada. 

Nesse caso, dentro do prazo de seis anos contados da publicação da decisão terminativa no Diário Oficial da 

União, o Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o desarquivamento 

do processo e determinar que se ultime a respectiva tomada ou prestação de contas. 

(    ) CERTO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607791
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000610951


 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 74 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

No processo de escolha de ministro do tribunal, caso haja vaga ocorrida ou que venha a ocorrer após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, a partir da 10ª vaga, reinicia-se o processo de escolha dos 

ministros, cabendo ao Presidente escolher os que ocuparem a 1ª, 4ª e 7ª vaga (observando a alternância 

entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal), e ao Congresso Nacional cabe o restante 

das vagas. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 75 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno. 

Uma das finalidades desse controle é, no exercício de sua missão institucional, apoiar o controle externo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607784
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626897


 

 

 

 

QUESTÃO 76 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Aos ministros do Tribunal de Contas da União que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria com as vantagens do cargo, não se aplica a ressalva 

de só poderem aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais 

de cinco anos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 77 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Uma pessoa foi notificada para, no prazo estabelecido no Regimento Interno do tribunal, efetuar e 

comprovar o recolhimento da dívida resultante de uma conta julgada irregular.  

Nesse caso, expirado o prazo sem manifestação do responsável, o tribunal poderá determinar, a seu critério, 

o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611016
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626899


 

 

 

 

QUESTÃO 78 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao julgar as contas, o Tribunal decidirá se elas são dos seguintes tipos: regulares, regulares com ressalva ou 

irregulares. 

As contas serão julgadas regulares com ressalva quando houver prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, 

antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional ou patrimonial. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 79 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O tribunal fixou a responsabilidade solidária do agente público que praticou ato irregular, e do terceiro que, 

como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo concorreu para o 

cometimento do dano apurado. 

Nesse caso, o Tribunal providenciará a imediata remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério 

Público da União, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. 

(    ) CERTO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607812
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000606896


 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 80 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, 

dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União até o prazo máximo de dez dias, sob pena de 

responsabilidade solidária. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 81 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Na execução de decisões, a decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no Regimento 

Interno, por acórdão. 

No caso de contas irregulares, a publicação no Diário Oficial da União constituirá título executivo bastante 

para cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, caso não seja recolhida no prazo pelo 

responsável. 

(    ) CERTO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000606914
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611023


 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 82 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

As sessões ordinárias do tribunal serão públicas. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 83 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal julgará as tomadas ou prestações de contas até o término do exercício em que estas lhes tiverem 

sido apresentadas.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607800
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000626907
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000606876


 

QUESTÃO 84 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade 

de que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, e em todos os casos, a conversão do processo 

em tomada de contas especial. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 85 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

A decisão do Tribunal que resulte imputação de débito tem eficácia de título executivo e torna a dívida líquida 

e certa. O mesmo vale para cominação de multa. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611003
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607802


 

QUESTÃO 86 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao julgar as contas, o Tribunal decidirá se elas são dos seguintes tipos: regulares, regulares com ressalva ou 

irregulares. 

As contas serão julgadas irregulares quando houver dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao 

antieconômico.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 87 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

É competência do tribunal apreciar as contas prestadas semestralmente pelo Presidente da República, 

mediante relatório a ser elaborado em sessenta dias a contar do recebimento. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000606898
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000610921


 

QUESTÃO 88 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Na execução de decisões, a citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação podem ocorrer 

simplesmente mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no Regimento 

Interno. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 89 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

No que diz respeito à execução das decisões pelo tribunal, este poderá autorizar o recolhimento parcelado 

da importância devida, na forma estabelecida no Regimento Interno, incidindo sobre cada parcela os 

correspondentes acréscimos legais. 

Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá quitação do débito ou da multa. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607788
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607810


 

QUESTÃO 90 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Senado Federal pode solicitar ao TCU inspeções e auditorias das seguintes naturezas: contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 91 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Compete ao tribunal auditar projetos e programas autorizados na Lei orçamentária anual, avaliando os seus 

resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade.  

Nesse caso, a auditoria pode ser solicitada pelas seguintes comissões: Comissão mista permanente de 

Senadores e Deputados ou comissão técnica de qualquer Casa do Congresso Nacional. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000610934
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000610941


 

QUESTÃO 92 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetua a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

Nesse contexto, o tribunal deverá comunicar às autoridades competentes dos poderes da União o resultado 

das inspeções e auditorias que realizar, para as medidas saneadoras das impropriedades e faltas 

identificadas. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 93 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal, entre outras medidas, definirá a 

responsabilidade, que poderá ser tanto individual como solidária, pelo ato de gestão inquinado. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000610968
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000606862


 

QUESTÃO 94 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, de ofício ou por 

provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, o sobrestamento do 

julgamento, a citação ou a audiência dos responsáveis, ou outras providências consideradas necessárias ao 

saneamento dos autos, fixando prazo, na forma estabelecida no Regimento Interno, para o atendimento das 

diligências, após o que submeterá o feito ao Plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. 

Nesse caso, a decisão preliminar do Relator deverá ser publicada no Diário Oficial da União. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 95 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao tribunal cabe apreciar a concessão inicial de aposentadoria, reformas e pensões, com exceção de 

melhorias posteriores que tenham alterado o fundamento legal do respectivo concessório inicial. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000606873
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000610946


 

QUESTÃO 96 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetua a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

Nesse contexto, compete-lhe fiscalizar, na forma estabelecida no Regimento Interno, a aplicação de 

quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 

congêneres, exclusivamente a Estado, Distrito Federal ou Município. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 97 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Um responsável pelo controle interno tomou conhecimento de uma ilegalidade na gestão patrimonial de um 

órgão público. 

Nesse caso, o responsável deverá notificar imediatamente o Tribunal de Contas da União sobre a 

irregularidade. Caso contrário, estará sob pena de responsabilidade solidária. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000610964
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000611025


 

 

QUESTÃO 98 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Uma autoridade administrativa competente não adotou, imediatamente, providências com vistas à 

instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 

quantificação do dano (nos casos de omissão no dever de prestar contas, não comprovação da aplicação dos 

recursos repassados pela União, ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, 

ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário). 

A tomada de contas especial deverá ter sua instauração determinada pelo Tribunal e será, desde logo, 

encaminhada ao Tribunal de Contas da União para julgamento, se o dano causado ao Erário for de valor 

exclusivamente superior à quantia para esse efeito fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma 

estabelecida no seu Regimento Interno.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 99 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de força maior, alheio ou não à vontade 

do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de mérito das contas. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000606827


 

 

 

 

QUESTÃO 100 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

A jurisdição do tribunal abrange todos aqueles cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa 

disposição de lei ou que lhe devam prestar contas.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000607780
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000606783
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SOLUÇÕES DAS QUESTÕES 

QUESTÃO 1  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Fica criado, na secretaria, diretamente subordinado à Presidência, um instituto que terá a seu cargo a 

promoção e a organização de simpósios, seminários, trabalhos e pesquisas sobre questões relacionadas com 

as técnicas de controle da administração pública. 

Além disso, também terá a seu cargo a organização e administração de biblioteca e de centro de 

documentação, nacional e internacional, sobre doutrina, técnicas e legislação pertinentes ao controle e 

questões correlatas. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que dizem os incisos IV e V do Art. 88 da Lei 8443/92: 

Art. 88. Fica criado, na secretaria, diretamente subordinado à Presidência, um instituto que terá a seu cargo: 

IV - a promoção e a organização de simpósios, seminários, trabalhos e pesquisas sobre questões 

relacionadas com as técnicas de controle da administração pública; 

V - a organização e administração de biblioteca e de centro de documentação, nacional e internacional, 

sobre doutrina, técnicas e legislação pertinentes ao controle e questões correlatas. 

 

QUESTÃO 2  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 



 

assertiva: 

Ao servidor que exerce função de controle externo no tribunal cabe propor aplicação de multas, desde que 

os casos sejam previstos no Regimento Interno. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso III do Art. 86 da Lei 8443/92: 

Art. 86. São obrigações do servidor que exerce funções específicas de controle externo no Tribunal de Contas 

da União: 

III - propor a aplicação de multas, nos casos previstos no Regimento Interno; 

São outras obrigações: 

I - manter, no desempenho de suas tarefas, atitude de independência, serenidade e imparcialidade; 

II - representar à chefia imediata contra os responsáveis pelos órgãos e entidades sob sua fiscalização, em 

casos de falhas e/ou irregularidades; 

IV - guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e 

pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres 

e relatórios destinados à chefia imediata. 

 

QUESTÃO 3 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

No caso de falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, 

não é cabível revisão, mas sim reconsideração. 



 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Com base no inciso II do Art. 35 da Lei 8443/92, neste caso é cabível revisão. 

Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por 

escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro 

do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á: 

I - em erro de cálculo nas contas; 

II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; 

III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 

 

QUESTÃO 4 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao servidor que exerce função de controle externo no tribunal cabe guardar sigilo sobre dados e 

informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob sua 

fiscalização. 

Nesse caso, poderão utilizá-los apenas para elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia 

imediata. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



 

CERTO. 

É o que diz o inciso IV do Art. 86 da Lei 8443/92: 

Art. 86. São obrigações do servidor que exerce funções específicas de controle externo no Tribunal de Contas 

da União: 

IV - guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e 

pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de 

pareceres e relatórios destinados à chefia imediata. 

 

QUESTÃO 5 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Cabe à Secretaria do Tribunal a prestação de apoio técnico e a execução dos serviços administrativos. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 85 da Lei 8443/92: 

Art. 85. A secretaria incumbe a prestação de apoio técnico e a execução dos serviços administrativos do 

Tribunal de Contas da União. 

 

QUESTÃO 6 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 



 

O Ministério Público junto ao Tribunal contará com o apoio administrativo e de pessoal da Secretaria do 

Tribunal, conforme estabelecido no Regimento Interno. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 83 da Lei 8443/92: 

Art. 83. O Ministério Público contará com o apoio administrativo e de pessoal da secretaria do Tribunal, 

conforme organização estabelecida no Regimento Interno. 

 

QUESTÃO 7 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os auditores do tribunal poderão exercer profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar de 

sociedade comercial, caso sejam acionistas ou cotistas sem ingerência. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

De acordo com o parágrafo único do Art. 79, da Lei 8443/92, vejamos: 

Art. 79. O auditor, depois de empossado, só perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. 

Parágrafo único. Aplicam-se ao auditor as vedações e restrições previstas nos arts. 74 e 76 desta Lei. 



 

Vejamos as vedações a que os artigos se referem. 

Art. 74. É vedado ao ministro do Tribunal de Contas da União: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; 

II - exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou 

finalidade, salvo de associação de classe, sem remuneração; 

III - exercer comissão remunerada ou não, inclusive em órgãos de controle da administração direta ou 

indireta, ou em concessionárias de serviço público; 

IV - exercer profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar de sociedade comercial, exceto 

como acionista ou cotista sem ingerência; 

V - celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, 

fundação, sociedade instituída e mantida pelo poder público ou empresa concessionária de serviço público, 

salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante; 

VI - dedicar-se à atividade político-partidária. 

Art. 76. Não podem ocupar, simultaneamente, cargos de ministro parentes consangüíneos ou afins, na linha 

reta ou na colateral, até o segundo grau. 

 

QUESTÃO 8 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao servidor que exerce função de controle externo no tribunal cabe manter, nas suas tarefas, atitudes de: 

serenidade, imparcialidade e independência. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 



 

É o que diz o inciso I do Art. 86 da Lei 8443/92: 

Art. 86. São obrigações do servidor que exerce funções específicas de controle externo no Tribunal de Contas 

da União: 

I - manter, no desempenho de suas tarefas, atitude de independência, serenidade e imparcialidade; 

 

QUESTÃO 9 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

No de decisões proferidas em processos que envolvam atos sujeitos a registro ou fiscalização de atos e 

contrato, caberá pedido de reconsideração, que terá efeito suspensivo. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 48, caberá pedido de reexame, não reconsideração.  

Art. 48. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as Seções III e IV deste 

capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo. 

Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do art. 32 e no art. 33 

desta Lei. 

As Seções III e IV tratam, respectivamente, de “Atos Sujeitos a Registro” e “Fiscalização de Atos e Contratos”. 

Ademais, vejamos o que dizem os Arts. 32 e 33. 

Art. 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos de: 

I - reconsideração; 

II - embargos de declaração; 



 

III - revisão. 

Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de 

fatos novos na forma prevista no Regimento Interno. 

Art. 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido 

a decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado por escrito uma só 

vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze 

dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei. 

 

QUESTÃO 10 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabe recurso dos seguintes tipos: 

reconsideração, embargo de declaração ou revisão. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 32 da Lei 8443/92: 

Art. 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos de: 

I - reconsideração; 

II - embargos de declaração; 

III - revisão. 

 



 

QUESTÃO 11 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O recurso de revisão pode ser fundamentado na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a 

prova produzida. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso III do Art. 35, da Lei 8443/92: 

Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por 

escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro 

do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á: 

I - em erro de cálculo nas contas; 

II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; 

III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 

 

QUESTÃO 12 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

É permitido ao ministro do tribunal dedicar-se à atividade político-partidária, desde que isso não acarrete 

filiação em definitivo. 

(    ) CERTO 



 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO.  

Segundo o inciso VI o Art. 74 da Lei 8443/92, a dedicação à atividade político-partidária é vedada 

completamente. 

Art. 74. É vedado ao ministro do Tribunal de Contas da União: 

VI - dedicar-se à atividade político-partidária. 

São outras vedações: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; 

II - exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou 

finalidade, salvo de associação de classe, sem remuneração; 

III - exercer comissão remunerada ou não, inclusive em órgãos de controle da administração direta ou 

indireta, ou em concessionárias de serviço público; 

IV - exercer profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar de sociedade comercial, exceto 

como acionista ou cotista sem ingerência; 

V - celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, 

fundação, sociedade instituída e mantida pelo poder público ou empresa concessionária de serviço público, 

salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante; 

 

QUESTÃO 13 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal, em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua 

execução, compete promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o Tribunal de Contas da 

União as medidas de interesse da justiça, da administração e do Erário. 



 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso I do Art. 81 da Lei 8443/92: 

Art. 81. Competem ao procurador-geral junto ao Tribunal de Contas da União, em sua missão de guarda da 

lei e fiscal de sua execução, além de outras estabelecidas no Regimento Interno, as seguintes atribuições: 

I - promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o Tribunal de Contas da União as medidas 

de interesse da justiça, da administração e do Erário; 

São outras competências do procurador-geral junto ao tribunal: 

II - comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos 

sujeitos à decisão do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos processos de tomada ou prestação de 

contas e nos concernentes aos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e 

pensões; 

III - promover junto à Advocacia-Geral da União ou, conforme o caso, perante os dirigentes das entidades 

jurisdicionadas do Tribunal de Contas da União, as medidas previstas no inciso II do art. 28 e no art. 61 desta 

Lei, remetendo-lhes a documentação e instruções necessárias; 

IV - interpor os recursos permitidos em lei. 

 

QUESTÃO 14 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

Podem receber essa multa aqueles que praticarem ato com grave infração à norma legal ou regulamentar 

de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 



 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso II do Art. 58 da Lei 8443/92: 

Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial; 

 

QUESTÃO 15 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros. 

6 desses ministros são escolhidos pelo Congresso Nacional, e 3 pelo Presidente da República. 

Os escolhidos pelo Congresso Nacional não precisam ser aprovados por outro órgão. Os do Presidente da 

República, por sua vez, precisam passar pela aprovação do Congresso Nacional. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o inciso I do Art. 72, os ministros escolhidos pelo PR devem ser aprovados pelo Senado Federal. 



 

Art. 72. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente 

dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo 

Plenário, segundo os critérios de antigüidade e merecimento; 

 

QUESTÃO 16 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Aos subprocuradores-gerais e procuradores compete, por delegação do procurador-geral, exercer as funções 

deste. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 82 da Lei 8443/92: 

Art. 82. Aos subprocuradores-gerais e procuradores compete, por delegação do procurador-geral, exercer 

as funções previstas no artigo anterior. 

As funções a que o artigo se refere são: 

Art. 81. Competem ao procurador-geral junto ao Tribunal de Contas da União, em sua missão de guarda da 

lei e fiscal de sua execução, além de outras estabelecidas no Regimento Interno, as seguintes atribuições: 

I - promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o Tribunal de Contas da União as medidas de 

interesse da justiça, da administração e do Erário; 

II - comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos 

sujeitos à decisão do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos processos de tomada ou prestação de 

contas e nos concernentes aos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e 

pensões; 



 

III - promover junto à Advocacia-Geral da União ou, conforme o caso, perante os dirigentes das entidades 

jurisdicionadas do Tribunal de Contas da União, as medidas previstas no inciso II do art. 28 e no art. 61 desta 

Lei, remetendo-lhes a documentação e instruções necessárias; 

IV - interpor os recursos permitidos em lei. 

 

QUESTÃO 17 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao ser empossado, o auditor só poderá perder o cargo por sentença judicial. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 79 da Lei 8443/92, o auditor perderá o cargo após sentença judicial, desde que transitada em 

julgado. 

Art. 79. O auditor, depois de empossado, só perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. 

 

QUESTÃO 18 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O recurso utilizado para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida é a Revisão. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 



 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 34 da Lei 8443/92 é cabível, no caso, o embargo de declaração. 

Art. 34. Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão 

recorrida. 

 

QUESTÃO 19 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal, em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua 

execução, compete interpor os recursos permitidos em lei. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso IV do Art. 81 da Lei 8443/92: 

Art. 81. Competem ao procurador-geral junto ao Tribunal de Contas da União, em sua missão de guarda da 

lei e fiscal de sua execução, além de outras estabelecidas no Regimento Interno, as seguintes atribuições: 

IV - interpor os recursos permitidos em lei. 

 As outras competências previstas ao procurador-geral junto ao tribunal são: 

I - promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o Tribunal de Contas da União as medidas de 

interesse da justiça, da administração e do Erário; 

II - comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos 



 

sujeitos à decisão do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos processos de tomada ou prestação de 

contas e nos concernentes aos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e 

pensões; 

III - promover junto à Advocacia-Geral da União ou, conforme o caso, perante os dirigentes das entidades 

jurisdicionadas do Tribunal de Contas da União, as medidas previstas no inciso II do art. 28 e no art. 61 desta 

Lei, remetendo-lhes a documentação e instruções necessárias; 

 

QUESTÃO 20 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Responsáveis por reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal poderão ser multados no 

valor de 42 milhões de cruzeiros (ou valor equivalente). 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso VII do Art. 58 da Lei 8443/92: 

Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

VII - reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal. 

 

QUESTÃO 21 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 



 

Não podem ocupar, simultaneamente, cargos de ministro parentes consanguíneos ou afins, na linha reta ou 

na colateral, até o segundo grau. 

Nesse caso, se depois da posse ou se a ambos for imputável, a incompatibilidade resolve-se contra o que lhe 

deu causa. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo os itens II e III o parágrafo único do Art. 76 da Lei 8443/92, no primeiro caso resolve-se contra o que 

lhe deu causa. No segundo, contra o que tiver menos tempo de exercício no Tribunal. 

Art. 76. Não podem ocupar, simultaneamente, cargos de ministro parentes consangüíneos ou afins, na linha 

reta ou na colateral, até o segundo grau. 

Parágrafo único. A incompatibilidade decorrente da restrição imposta no caput deste artigo resolve-se: 

I - antes da posse, contra o último nomeado ou contra o mais moço, se nomeados na mesma data; 

II - depois da posse, contra o que lhe deu causa; 

III - se a ambos imputável, contra o que tiver menos tempo de exercício no Tribunal. 

 

QUESTÃO 22 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Ministério Público junto ao Tribunal é composto por 1 procurador-geral, 3 subprocuradores-gerais e 4 

procuradores, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, bacharéis em direito. 

O ingresso na carreira ocorre no cargo de procurador, mediante concurso público de provas e títulos, 

assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada, nas nomeações, 

a ordem de classificação. 



 

Por sua vez, na promoção ao cargo de subprocurador-geral será feita análise da produtividade dos 

procuradores. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o § 3° do Art. 80 da Lei 8443/92, a promoção ao cargo de subprocurador-geral far-se-á, 

alternadamente, por antiguidade e merecimento. 

Art. 80. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, ao qual se aplicam os princípios 

institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, compõe-se de um procurador-

geral, três subprocuradores-gerais e quatro procuradores, nomeados pelo Presidente da República, dentre 

brasileiros, bacharéis em direito. 

§ 3° O ingresso na carreira far-se-á no cargo de procurador, mediante concurso público de provas e títulos, 

assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada, nas 

nomeações, a ordem de classificação, enquanto a promoção ao cargo de subprocurador-geral far-se-á, 

alternadamente, por antigüidade e merecimento. 

 

QUESTÃO 23 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os ministros do tribunal elegerão o Presidente e o Vice-Presidente. 

Na eleição, será exigida a presença de, no mínimo, 5 ministros titulares, inclusive o que presidir o ato. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o § 1° do Art. 69 da Lei 8443/92: 

Art. 69. Os ministros elegerão o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal para mandato correspondente a 

um ano civil, permitida a reeleição apenas por um período de igual duração. 

§ 1° A eleição realizar-se-á em escrutínio secreto, na última sessão ordinária do mês de dezembro, ou, em 

caso de vaga eventual, na primeira sessão ordinária após sua ocorrência, exigida a presença de, pelo 

menos, cinco ministros titulares, inclusive o que presidir o ato. 

 

QUESTÃO 24 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os responsáveis por ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano justificado ao Erário 

poderão receber multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente 

em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o inciso III do Art. 58, da Lei 8443/92, tais atos deverão resultar dano injustificado ao Erário para 

serem enquadrados na referida multa.  

Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou 

valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao Erário; 

 



 

QUESTÃO 25 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

João descumpriu várias determinações do tribunal, tendo sido uma delas considerada infração grave pela 

maioria absoluta dos seus membros. Pablo, por sua vez, obstaculizou o livre exercício de uma auditoria 

determinada pelo tribunal. Lucas causou dano ao erário no valor atualizado de R$ 5.000,00 e Maria teve uma 

conta julgada irregular da qual não resultou débito. 

João, Pablo e Maria podem receber multa de quarenta de dois milhões de cruzeiros, ou valor equivalente 

em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Tal afirmação está de acordo com os incisos I, V e VII do Art. 58 da Lei 8443/92: 

Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do art. 19 desta 

Lei; 

V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas; 

VII - reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal. 

 

QUESTÃO 26 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 



 

Os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado, ou pelo 

Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados da data de recebimento. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o § 1° do Art. 34, o prazo é de dez dias, não quinze. 

Art. 34. Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão 

recorrida. 

§ 1° Os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado, ou pelo 

Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 30 

desta Lei. 

Vejamos as formas de contagem do prazo segundo o Art. 30: 

Art. 30. Os prazos referidos nesta Lei contam-se da data: 

I - do recebimento pelo responsável ou interessado: 

a) da citação ou da comunicação de audiência; 

b) da comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa; 

c) da comunicação de diligência; 

d) da notificação; 

II - da publicação de edital no Diário Oficial da União, quando, nos casos indicados no inciso anterior, o 

responsável ou interessado não for localizado; 

III - nos demais casos, salvo disposição legal expressa em contrário, da publicação da decisão ou do acórdão 

no Diário Oficial da União. 

 



 

QUESTÃO 27 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros. 6 desses ministros são escolhidos pelo Congresso 

Nacional, e 3 pelo Presidente da República. 

Dos escolhidos pelo Presidente da República, um é de escolha livre do presidente. Os outros dois são 

escolhidos com base em lista tríplice (enviada pelo Plenário), alternadamente entre auditores e membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal.  

A lista tríplice será definida segundo critérios de antiguidade e merecimento 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso I do Art. 72 da Lei 8443/92: 

Art. 72. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente 

dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo 

Plenário, segundo os critérios de antigüidade e merecimento; 

 

QUESTÃO 28 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, 

uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo 



 

de cinco anos contados da publicação da decisão ou do acórdão no Diário Oficial da União. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 35 da Lei 8443/92. Vejamos: 

Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por 

escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro 

do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á: 

Vejamos as formas de contagem do prazo segundo o Art. 30: 

Art. 30. Os prazos referidos nesta Lei contam-se da data: 

I - do recebimento pelo responsável ou interessado: 

a) da citação ou da comunicação de audiência; 

b) da comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa; 

c) da comunicação de diligência; 

d) da notificação; 

II - da publicação de edital no Diário Oficial da União, quando, nos casos indicados no inciso anterior, o 

responsável ou interessado não for localizado; 

III - nos demais casos, salvo disposição legal expressa em contrário, da publicação da decisão ou do acórdão 

no Diário Oficial da União. 

 

QUESTÃO 29 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 



 

O Tribunal de Contas da União poderá dividir-se em Câmaras. 

Poderá ser objeto de deliberação das Câmaras matéria da competência privativa do Plenário, desde que haja 

previsão no Regimento Interno. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o § 1° do Art. 67 da Lei 8443/92, não há essa possibilidade. 

Art. 67. O Tribunal de Contas da União poderá dividir-se em Câmaras, mediante deliberação da maioria 

absoluta de seus ministros titulares. 

§ 1° Não será objeto de deliberação das Câmaras matéria da competência privativa do Plenário, a ser 

definida no Regimento Interno. 

 

QUESTÃO 30 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União poderá dividir-se em Câmaras. 

Para isso, faz-se necessária a deliberação da maioria absoluta dos ministros titulares. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 



 

É o que diz o Art. 67 da Lei 8443/92: 

Art. 67. O Tribunal de Contas da União poderá dividir-se em Câmaras, mediante deliberação da maioria 

absoluta de seus ministros titulares. 

Segundo o Regimento Interno do tribunal: 

• Há 2 câmaras; 

• Cada câmara é composta por quatro ministros, sendo que em cada uma delas deve haver um 

representante do MP. 

• O presidente do tribunal não compõe nenhuma câmara.  

• Os membros de cada câmara são indicadas pelo presidente do tribunal, na primeira sessão ordinária 

do ano, admitindo-se permuta e remoção voluntária dos membros entre as câmaras.  

• Uma câmara é presidida pelo vice-presidente do tribunal, e a outra pelo ministro mais antigo. 

 

QUESTÃO 31 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo erro ou engano apurado, 

qualquer que seja. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o parágrafo único do Art. 35 da Lei 8443/92: 

Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por 

escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro 



 

do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á: 

I - em erro de cálculo nas contas; 

II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; 

III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 

Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer 

erro ou engano apurado. 

 

QUESTÃO 32 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os ministros do tribunal elegerão o Presidente e o Vice-Presidente. 

Primeiro é feita a eleição para o Presidente e, só depois, elege-se o vice. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o § 6° do Art. 69 da Lei 8443/92: 

Art. 69. Os ministros elegerão o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal para mandato correspondente a 

um ano civil, permitida a reeleição apenas por um período de igual duração. 

§ 6° A eleição do Presidente precederá à do Vice-Presidente . 

 

QUESTÃO 33 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Será assegurado ao responsável ou interessado ampla defesa no julgamento de contas, desde que nas etapas 

em que seja discutida a aplicação de multas ou aplicação de débitos. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

De acordo com o Art. 31, a ampla defesa é devida em todas as etapas do processo de julgamento de contas. 

Art. 31. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas será assegurado ao responsável ou 

interessado ampla defesa. 

 

QUESTÃO 34 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal e compõe-se de nove ministros. 

É obrigatório ser brasileiro para ser nomeado como ministro do tribunal. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 71 da Lei 8443/92: 



 

Art. 71. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os 

seguintes requisitos: (...). 

 

QUESTÃO 35 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

É vedado aos ministros do tribunal exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil, associação ou 

fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o inciso II do Art. 74 da Lei 8443/92, para exercerem cargo de associação de classe, o cargo deverá 

necessariamente ser não remunerado.  

Art. 74. É vedado ao ministro do Tribunal de Contas da União: 

II - exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza 

ou finalidade, salvo de associação de classe, sem remuneração; 

São outras vedações: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; 

III - exercer comissão remunerada ou não, inclusive em órgãos de controle da administração direta ou 

indireta, ou em concessionárias de serviço público; 

IV - exercer profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar de sociedade comercial, exceto 

como acionista ou cotista sem ingerência; 

V - celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, 

fundação, sociedade instituída e mantida pelo poder público ou empresa concessionária de serviço público, 



 

salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante; 

VI - dedicar-se à atividade político-partidária. 

 

QUESTÃO 36 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Compete ao Presidente do tribunal expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, dispensa, 

aposentadoria e outros atos relativos aos servidores do quadro de pessoal da secretaria, os quais serão 

publicados no Diário Oficial da União ou no Boletim do Tribunal. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o inciso III do Art. 70 da Lei 8443/92, tais atos serão publicados tanto no Diário Oficial da União 

como no Boletim do Tribunal. 

Art. 70. Compete ao Presidente, dentre outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno: 

III - expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, dispensa, aposentadoria e outros atos 

relativos aos servidores do quadro de pessoal da secretaria, os quais serão publicados no Diário Oficial da 

União e no Boletim do Tribunal; 

Vejamos as outras atribuições presentes na lei: 

I - dirigir o Tribunal; 

II - dar posse aos ministros, auditores, membros do Ministério Público junto ao Tribunal e dirigentes das 

unidades da secretaria, na forma estabelecida no Regimento Interno; 

IV - diretamente ou por delegação, movimentar as dotações e os créditos orçamentários próprios e praticar 

os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do Tribunal. 



 

 

QUESTÃO 37 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

É vedado aos ministros do tribunal exercerem profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar 

de sociedade comercial. 

No entanto, poderão exercê-los como acionistas ou cotistas sem ingerência. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso IV do Art. 74 da Lei 8443/92: 

Art. 74. É vedado ao ministro do Tribunal de Contas da União: 

IV - exercer profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar de sociedade comercial, exceto 

como acionista ou cotista sem ingerência; 

São outras vedações: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; 

II - exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou 

finalidade, salvo de associação de classe, sem remuneração; 

III - exercer comissão remunerada ou não, inclusive em órgãos de controle da administração direta ou 

indireta, ou em concessionárias de serviço público; 

V - celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, 

fundação, sociedade instituída e mantida pelo poder público ou empresa concessionária de serviço público, 

salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante; 



 

VI - dedicar-se à atividade político-partidária. 

 

QUESTÃO 38 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Compete ao Presidente do tribunal movimentar as dotações e os créditos orçamentários próprios e praticar 

os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do Tribunal. 

Em ambos os casos, o presidente poderá exercê-los diretamente ou por meio de delegação. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso IV do Art. 70 da Lei 8443/92: 

Art. 70. Compete ao Presidente, dentre outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno: 

IV - diretamente ou por delegação, movimentar as dotações e os créditos orçamentários próprios e praticar 

os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do 

Tribunal. 

Vejamos as outras atribuições presentes na lei: 

I - dirigir o Tribunal; 

II - dar posse aos ministros, auditores, membros do Ministério Público junto ao Tribunal e dirigentes das 

unidades da secretaria, na forma estabelecida no Regimento Interno; 

III - expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, dispensa, aposentadoria e outros atos 

relativos aos servidores do quadro de pessoal da secretaria, os quais serão publicados no Diário Oficial da 

União e no Boletim do Tribunal; 



 

 

QUESTÃO 39 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal e compõe-se de nove ministros, os quais deverão 

ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. 

Nesse sentido, é necessário contar com mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade 

profissional que exija tais conhecimentos. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso IV do Art. 71 da Lei 8443/92: 

Art. 71. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os 

seguintes requisitos: 

IV - contar mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os 

conhecimentos mencionados no inciso anterior. 

Os outros requisitos são: 

I - ter mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 

II - idoneidade moral e reputação ilibada; 

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública; 

 

QUESTÃO 40 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os ministros do tribunal elegerão o Presidente e o Vice-Presidente. 

O ministro mais votado será eleito. Não havendo ministro mais votado, dos dois mais votados será escolhido 

aquele mais antigo no cargo. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Segundo o § 7° do Art. 69 da Lei 8443/92, havendo empate, é feita nova votação entre os dois mais votados. 

Caso nenhum consiga a maioria das votos, aí sim é aplicado o critério da antiguidade. 

Art. 69. Os ministros elegerão o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal para mandato correspondente a 

um ano civil, permitida a reeleição apenas por um período de igual duração. 

§ 7° Considerar-se-á eleito o ministro que obtiver a maioria dos votos. Não alcançada esta, proceder-se-á 

a novo escrutínio entre os dois mais votados, decidindo-se afinal, entre esses, pela antigüidade no cargo 

de ministro do Tribunal, caso nenhum consiga a maioria dos votos. 

 

QUESTÃO 41 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

Podem receber essa multa responsáveis por contas julgadas irregulares, das quais resulta débito. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 



 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o inciso I do Art. 58 da Lei 8443/92, serão responsáveis caso as contas julgadas irregulares não 

resultem débito.  

Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do art. 19 desta 

Lei; 

Vejamos o que diz o Art. 19 da lei: 

Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao 

pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, 

aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo 

para fundamentar a respectiva ação de execução. 

Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas nas alíneas a, b 

e c do inciso III, do art. 16, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso I do art. 58, desta Lei. 

 

QUESTÃO 42 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Qualquer cidadão, partido político, associação instituída ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

Embora a apuração da denúncia ocorra em caráter sigiloso até a comprovação da sua procedência, reunidas 

as provas que indiquem a existência de irregularidade ou ilegalidade, serão públicos os demais atos do 

processo. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 



 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o § 4º do Art. 53 da Lei 8443/92: 

Art. 53. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

§ 4º Reunidas as provas que indiquem a existência de irregularidade ou ilegalidade, serão públicos os 

demais atos do processo, assegurando-se aos acusados a oportunidade de ampla defesa. 

 

QUESTÃO 43 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Auditores podem ser convocados para substituírem ministros, para efeito de quórum, sempre que os 

titulares ficarem impossibilitados de comparecerem à sessão e comunicarem ao presidente do tribunal ou o 

presidente da sua câmara. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o § 1° do Art. 63 da Lei 8443/92: 

Art. 63. Os ministros, em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento 

legal, serão substituídos, mediante convocação do Presidente do Tribunal, pelos auditores, observada a 

ordem de antigüidade no cargo, ou a maior idade, no caso de idêntica antigüidade. 

§ 1° Os auditores serão também convocados para substituir ministros, para efeito de quorum, sempre que 

os titulares comunicarem, ao Presidente do Tribunal ou da Câmara respectiva, a impossibilidade de 



 

comparecimento à sessão. 

 

QUESTÃO 44 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Para resguardar os direitos e garantias individuais, o tribunal dará sigilo às denúncias formuladas, até decisão 

definitiva sobre a matéria. 

Após a decisão, deixa de ser da responsabilidade do tribunal a manutenção do sigilo do objeto e da autoria 

da denúncia, quando imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o § 3º do Art. 55 da Lei 8443/92, caberá ao tribunal manter o sigilo. 

Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias 

formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria. 

§ 3º Ao decidir, caberá ao Tribunal manter o sigilo do objeto e da autoria da denúncia quando 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

 

QUESTÃO 45 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os ministros do tribunal elegerão o Presidente e o Vice-Presidente. 



 

O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas ausências ou impedimentos. Além disso, exercerá as 

funções de corregedor, cujas atribuições serão as estabelecidas no Regimento Interno. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o § 2° do Art.69 da Lei 8443/92:  

Art. 69. Os ministros elegerão o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal para mandato correspondente a 

um ano civil, permitida a reeleição apenas por um período de igual duração. 

§ 2° O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas ausências ou impedimentos e exercerá as funções 

de corregedor, cujas atribuições serão as estabelecidas no Regimento Interno. 

 

QUESTÃO 46 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos. 

Não será considerado recurso interposto fora do prazo. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Parágrafo Único do Art. 32, não se trata de uma regra geral, uma vez que, mesmo diante desse 

caso, o recurso poderá ser interposto no caso da superveniência de fatos novos na forma prevista no 



 

Regimento Interno. 

Art. 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos de: 

I - reconsideração; 

II - embargos de declaração; 

III - revisão. 

Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência 

de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno. 

 

QUESTÃO 47 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal e compõe-se de nove ministros. 

Os ministros nomeados deverão ter idade entre 30 e 65 anos. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o inciso I do Art. 71 da Lei 8443/92, o intervalo de idade é entre 35 e 65 anos. 

Art. 71. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os 

seguintes requisitos: 

I - ter mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;   

Os outros requisitos são: 

II - idoneidade moral e reputação ilibada; 



 

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública; 

IV - contar mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os 

conhecimentos mencionados no inciso anterior. 

 

QUESTÃO 48 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os responsáveis por não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a 

decisão do Tribunal poderão receber multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou 

valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso IV do Art. 58 da Lei 8443/92: 

Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a decisão do 

Tribunal; 

 

QUESTÃO 49 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 



 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional. 

Podem receber essa multa aqueles que sonegarem processo, documento ou informação em inspeções ou 

auditorias do tribunal. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso VI do Art. 58 da Lei 8443/92: 

Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

VI - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas pelo 

Tribunal; 

 

QUESTÃO 50 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Para resguardar direitos e garantias individuais, o tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, 

até decisão definitiva sobre a matéria. 

( X ) CERTO 

(     ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 55 da Lei 8443/92: 



 

Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias 

formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria. 

 

QUESTÃO 51 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Ministro de Estado supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as 

contas e o parecer do controle interno, um pronunciamento. 

Esse pronunciamento será expresso e delegável, no qual atestará haver tomado conhecimento das 

conclusões nele contidas. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 52 da Lei 8443/92, o pronunciamento será expresso e indelegável. 

Art. 52. O Ministro de Estado supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, 

sobre as contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará 

haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. 

 

QUESTÃO 52 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Compete ao Presidente do TCU dar posse aos seguintes membros do Tribunal: membros do Ministério 

Público junto ao Tribunal e ministros. 



 

Por sua vez, compete ao ministro designado para tal dar posse aos seguintes membros: auditores e dirigentes 

da Secretaria. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o inciso II do Art. 70, todos os membros em questão são empossados pelo presidente. 

Art. 70. Compete ao Presidente, dentre outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno: 

II - dar posse aos ministros, auditores, membros do Ministério Público junto ao Tribunal e dirigentes das 

unidades da secretaria, na forma estabelecida no Regimento Interno; 

Vejamos as outras atribuições presentes na lei: 

I - dirigir o Tribunal; 

III - expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, dispensa, aposentadoria e outros atos 

relativos aos servidores do quadro de pessoal da secretaria, os quais serão publicados no Diário Oficial da 

União e no Boletim do Tribunal; 

IV - diretamente ou por delegação, movimentar as dotações e os créditos orçamentários próprios e praticar 

os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do Tribunal. 

 

QUESTÃO 53 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Na execução das decisões, o prazo para que o responsável tome as medidas indicadas pelo tribunal começa 

a contar da data do recebimento, desde que pelo responsável, da notificação. 

(    ) CERTO 



 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

De acordo com o item “d” do inciso I do Art. 30, da Lei 8443/92, o recebimento pode ser feito pelo 

responsável ou por interessado. 

Art. 30. Os prazos referidos nesta Lei contam-se da data: 

I - do recebimento pelo responsável ou interessado: 

d) da notificação; 

Vejamos os outros casos em que o prazo começa a contar da data do recebimento pelo responsável ou 

interessado: 

a) da citação ou da comunicação de audiência; 

b) da comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa; 

c) da comunicação de diligência; 

 

QUESTÃO 54 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de 

que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou 

inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 

Nesse contexto, a autoridade superior competente que não atender às determinações do Tribunal no prazo 

estabelecido, sujeitar-se-á à responsabilidade solidária. 



 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios 

suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de 

auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 

§ 1° Estará solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo determinado pelo 

Tribunal, deixar de atender à determinação prevista no caput deste artigo. 

 

QUESTÃO 55 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Um responsável pelo controle interno tomou conhecimento de uma ilegalidade na gestão patrimonial de um 

órgão público. 

Nesse caso, ao comunicar o Tribunal de Contas da União, o dirigente do órgão competente deve indicar 

providências adotadas para evitar ocorrências semelhantes.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o § 1° do Art. 51 da Lei 8443/92: 

Art. 51. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 



 

ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade 

solidária. 

§ 1° Na comunicação ao Tribunal, o dirigente do órgão competente indicará as providências adotadas para 

evitar ocorrências semelhantes. 

 

QUESTÃO 56 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Qualquer cidadão, partido político, associação instituída ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

A denúncia só poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho 

fundamentado do responsável.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o § 3º do Art. 53 da Lei 8443/92: 

Art. 53. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

§ 3º A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e somente 

poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado do 

responsável. 

 

QUESTÃO 57 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Qualquer cidadão, partido político, associação instituída ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

Salvo em caso de comprovada má-fé, o denunciante não se sujeitará a nenhuma sanção administrativa, cível 

ou penal, em decorrência da denúncia. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o § 2° do Art. 55 da Lei 8443/92: 

Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias 

formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria. 

§ 2° O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, cível ou penal, em decorrência da 

denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé. 

 

QUESTÃO 58 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Qualquer cidadão, partido político, associação instituída ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

A apuração da denúncia poderá ser apurada em sigilo, se constatado que a divulgação possa causar danos a 

quem denunciou.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 



 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o § 3º do Art. 53 da Lei 8443/92, a denúncia será apurada necessariamente em sigilo até a 

comprovação da procedência. 

Art. 53. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

§ 3º A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e somente 

poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado do 

responsável. 

 

QUESTÃO 59 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Caso o denunciante requeira ao tribunal certidão dos despachos e dos fatos apurados, este deverá ser 

fornecido, desde que o respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou arquivado. 

O prazo para fornecimento é de, no máximo, dez dias, a contar do recebimento do pedido. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 54 da Lei 8443/92, o prazo máximo é de quinze dias.  

Art. 54. O denunciante poderá requerer ao Tribunal de Contas da União certidão dos despachos e dos fatos 

apurados, a qual deverá ser fornecida no prazo máximo de quinze dias, a contar do recebimento do pedido, 

desde que o respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou arquivado. 



 

 

QUESTÃO 60 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre o quadro próprio de pessoal 

de sua secretaria, com observância dos princípios constitucionais pertinentes e diretrizes específicas. 

O projeto de lei deverá observar as seguintes diretrizes: previsão das respectivas estrutura orgânica e 

atribuições, e condicionamento, como indispensável a investidura em cargo ou emprego, à prévia aprovação 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como em cursos organizados pelo Plenário. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo os incisos II e III do Art. 110 da Lei 8443/92, os concursos públicos e cursos serão organizados por 

instituto da Secretaria do Tribunal. 

Art. 110. No prazo de noventa dias a contar da entrada em vigor desta Lei, o Tribunal encaminhará ao 

Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre o quadro próprio de pessoal de sua secretaria, com 

observância dos princípios constitucionais pertinentes e, especialmente, das seguintes diretrizes: 

II - previsão das respectivas estrutura orgânica e atribuições; 

III - condicionamento, como indispensável a investidura em cargo ou emprego, à prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como em cursos organizados na forma preconizada 

no inciso II do art. 88 desta Lei; 

A forma a que se refere o inciso II do Art. 110 é: 

Art. 88. Fica criado, na secretaria, diretamente subordinado à Presidência, um instituto que terá a seu cargo: 

I - a realização periódica de concursos públicos de provas ou de provas e títulos, para seleção dos candidatos 

a matrícula nos cursos de formação requeridos para ingresso nas carreiras do quadro de pessoal do Tribunal; 



 

II - a organização e a administração de cursos de níveis superior e médio, para formação e aprovação final 

dos candidatos selecionados nos concursos referidos no inciso anterior; 

 

QUESTÃO 61 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

Nesse contexto, se verificada ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, e não 

elidido o fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará multa ao responsável.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o parágrafo único do Art. 43 da Lei 8443/92: 

Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, o Relator ou o Tribunal: 

I - determinará as providências estabelecidas no Regimento Interno, quando não apurada transgressão a 

norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ou 

for constatada, tão-somente, falta ou impropriedade de caráter formal; 

II - se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, determinará a 

audiência do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar razões de 

justificativa. 

Parágrafo único. Não elidido o fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará ao responsável a multa 

prevista no inciso III do art. 58 desta Lei. 

A multa a que se refere o parágrafo é: 



 

Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao Erário; 

 

QUESTÃO 62 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre o quadro próprio de pessoal 

de sua secretaria, com observância dos princípios constitucionais pertinentes e diretrizes específicas. 

O projeto de lei deverá observar as diretrizes do Regime Jurídico Único. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso I do Art. 110 da Lei 8443/92: 

Art. 110. No prazo de noventa dias a contar da entrada em vigor desta Lei, o Tribunal encaminhará ao 

Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre o quadro próprio de pessoal de sua secretaria, com 

observância dos princípios constitucionais pertinentes e, especialmente, das seguintes diretrizes: 

I - regime jurídico único; 

 

QUESTÃO 63 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 



 

Na execução das decisões, o prazo para que o responsável tome as medidas indicadas pelo tribunal começa 

a contar da data do recebimento, pelo responsável ou interessado, nos casos de comunicação de rejeição 

dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa, ou no caso de comunicação de diligência. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que aponta os itens “b” e “c” do inciso I do Art. 30, da Lei 8443/92: 

Art. 30. Os prazos referidos nesta Lei contam-se da data: 

I - do recebimento pelo responsável ou interessado: 

b) da comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa; 

c) da comunicação de diligência; 

Vejamos os outros casos em que o prazo começa a contar da data do recebimento pelo responsável ou 

interessado: 

a) da citação ou da comunicação de audiência; 

d) da notificação; 

 

QUESTÃO 64 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de 



 

que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou 

inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 

Além disso, o tribunal pode decretar, por prazo máximo de três anos, a indisponibilidade de bens do 

responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o § 2° do Art. 44 da Lei 8443/92, a decretação da indisponibilidade de bens não pode ser superior 

a um ano.  

Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios 

suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de 

auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 

§ 2° Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem 

prejuízo das medidas previstas nos arts. 60 e 61 desta Lei, decretar, por prazo não superior a um ano, a 

indisponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o 

ressarcimento dos danos em apuração. 

Vejamos as outras medidas que podem ser tomadas, indicadas nos Arts. 60 e 61. 

Art. 60. Sem prejuízo das sanções previstas na seção anterior e das penalidades administrativas, aplicáveis 

pelas autoridades competentes, por irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas da União, sempre 

que este, por maioria absoluta de seus membros, considerar grave a infração cometida, o responsável ficará 

inabilitado, por um período que variará de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função 

de confiança no âmbito da Administração Pública. 

Art. 61. O Tribunal poderá, por intermédio do Ministério Público, solicitar à Advocacia-Geral da União ou, 

conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao 

arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens 

arrestados e sua restituição. 

 



 

QUESTÃO 65 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Na execução das decisões, o prazo para que o responsável tome as medidas indicadas pelo tribunal começa 

a contar da publicação da decisão ou do acórdão no Diário Oficial da União, nos casos em que o responsável 

ou interessado não for localizado.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

De acordo com o inciso III do Art. 30 da Lei 8443/92, o prazo só contará a partir desta data nos casos não 

enquadrados no inciso I e no inciso II. No inciso II, o prazo conta da publicação do edital no DOU quando o 

responsável ou interessado não for localizado.  

Art. 30. Os prazos referidos nesta Lei contam-se da data: 

I - do recebimento pelo responsável ou interessado: 

a) da citação ou da comunicação de audiência; 

b) da comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa; 

c) da comunicação de diligência; 

d) da notificação; 

II - da publicação de edital no Diário Oficial da União, quando, nos casos indicados no inciso anterior, o 

responsável ou interessado não for localizado; 

III - nos demais casos, salvo disposição legal expressa em contrário, da publicação da decisão ou do acórdão 

no Diário Oficial da União. 

 



 

QUESTÃO 66 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. Se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade 

de que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de 

contas especial, a depender do caso. 

Nesse caso, o processo de tomada de contas especial tramitará junto das respectivas contas anuais. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Parágrafo Único do Art. 47, o processo tramitará separado das respectivas contas anuais. 

Art. 47. Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra 

irregularidade de que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em 

tomada de contas especial, salvo a hipótese prevista no art. 93 desta Lei. 

Parágrafo único. O processo de tomada de contas especial a que se refere este artigo tramitará em 

separado das respectivas contas anuais. 

 

QUESTÃO 67 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 



 

Nesse caso, o Relator ou o Tribunal, caso verifique irregularidade quanto à legitimidade ou eficácia, 

determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar 

razões de justificativa. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o inciso II do Art. 43 da Lei 8443/92, nesse caso deverá ser verificado irregularidade quanto à 

legitimidade ou economicidade, não eficácia. 

Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, o Relator ou o Tribunal: 

II - se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, determinará a 

audiência do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar razões de 

justificativa. 

 

QUESTÃO 68 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Quando julgar as contas irregulares, não havendo débito, não haverá possibilidade de aplicação de multa.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Conforme o parágrafo único do Art. 19, não havendo débito, mas comprovada a ocorrência de omissão no 

dever de prestar contas; prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal 



 

ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; ou dano ao 

Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico, o tribunal poderá aplicar multa. 

Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao 

pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, 

aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo 

para fundamentar a respectiva ação de execução. 

Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas nas alíneas a, 

b e c do inciso III, do art. 16, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso I do art. 58, desta 

Lei. 

As ocorrências a que se refere são: 

Art. 16. As contas serão julgadas: 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; 

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 

A multa a que se refere é: 

Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do art. 19 desta Lei; 

 

QUESTÃO 69 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao julgar as contas, o Tribunal decidirá se elas são dos seguintes tipos: regulares, regulares com ressalva ou 



 

irregulares. 

Não é fator suficiente para julgar uma conta como irregular a omissão no dever de prestar contas. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o item “a” do inciso III do Art. 16, da Lei 8443/92, trata-se de uma das hipóteses pra classificar as 

contas como irregulares. 

Art. 16. As contas serão julgadas: 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

Vejamos as outras hipóteses trazidas pelo mesmo inciso: 

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; 

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 

Ademais, segundo o Art. 19: 

Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao 

pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, 

aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo 

para fundamentar a respectiva ação de execução. 

Art. 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa de até cem 

por cento do valor atualizado do dano causado ao Erário. 

 



 

QUESTÃO 70 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

Se for verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do 

licitante fraudador para participar, por até três anos, de qualquer licitação. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 46 da Lei 8443/92, o impedimento de participação em licitações vale por até cinco anos e, 

segundo a lei, especificamente nas realizadas no âmbito da Administração Pública Federal. 

Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do 

licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal. 

 

QUESTÃO 71 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

No caso de citação, audiência, comunicação de diligência ou notificação, a comunicação de rejeição dos 

fundamentos da defesa ou das razões de justificativa será transmitida ao responsável ou interessado. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 



 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que afirma o parágrafo único do Art. 22 da Lei 8443/92: 

Art. 22. A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á: (...) 

Parágrafo único. A comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa será 

transmitida ao responsável ou interessado, na forma prevista neste artigo. 

 

QUESTÃO 72 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, desde que por 

provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, a adoção das providências 

consideradas necessárias ao saneamento dos autos. 

Neste caso, fixará prazo, na forma estabelecida no Regimento Interno, para o atendimento das diligências, 

após o que submeterá o feito ao Plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 40 da Lei 8443/92, a determinação de providências pelo Relator pode se dar por ação própria 

e direta, ou por provocação.  

Art. 40. O Relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, por sua 

ação própria e direta, ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, 

a adoção das providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos, fixando prazo, na forma 



 

estabelecida no Regimento Interno, para o atendimento das diligências, após o que submeterá o feito ao 

Plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. 

 

QUESTÃO 73 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Uma conta foi considerada iliquidável, tornando materialmente impossível o julgamento de mérito da 

mesma. Em seguida, a conta foi trancada e arquivada. 

Nesse caso, dentro do prazo de seis anos contados da publicação da decisão terminativa no Diário Oficial da 

União, o Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o desarquivamento 

do processo e determinar que se ultime a respectiva tomada ou prestação de contas. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o § 1° do Art. 21 da Lei 8443/92, o tribunal poderá autorizar o desarquivamento dentro do prazo 

de cinco anos, não seis. 

Art. 21. O Tribunal ordenará o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis e o conseqüente 

arquivamento do processo. 

§ 1° Dentro do prazo de cinco anos contados da publicação da decisão terminativa no Diário Oficial da 

União, o Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o 

desarquivamento do processo e determinar que se ultime a respectiva tomada ou prestação de contas. 

 

QUESTÃO 74 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

No processo de escolha de ministro do tribunal, caso haja vaga ocorrida ou que venha a ocorrer após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, a partir da 10ª vaga, reinicia-se o processo de escolha dos 

ministros, cabendo ao Presidente escolher os que ocuparem a 1ª, 4ª e 7ª vaga (observando a alternância 

entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal), e ao Congresso Nacional cabe o restante 

das vagas. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso III do Art. 105 da Lei 8443/92: 

Art. 105. O processo de escolha de ministro do Tribunal de Contas da União, em caso de vaga ocorrida ou que 

venha a ocorrer após a promulgação da Constituição de 1988, obedecerá ao seguinte critério: 

I - na primeira, quarta e sétima vagas, a escolha caberá ao Presidente da República, devendo recair as duas 

últimas, respectivamente, em auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal. 

II - na segunda, terceira, quinta, sexta, oitava e nona vagas, a escolha será da competência do Congresso 

Nacional; 

III - a partir da décima vaga, reinicia-se o processo previsto nos incisos anteriores, observada a alternância 

quanto à escolha de auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal, nos termos do inciso I do § 

2° do art. 73 da Constituição Federal. 

Vejamos o que diz o inciso da CF/88: 

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente 

dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, 

segundo os critérios de antigüidade e merecimento; 

II - dois terços pelo Congresso Nacional. 



 

 

QUESTÃO 75 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno. 

Uma das finalidades desse controle é, no exercício de sua missão institucional, apoiar o controle externo. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso III do Art. 49 da Lei 8443/92: 

Art. 49. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 

interno, com a finalidade de: 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional . 

 

QUESTÃO 76 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Aos ministros do Tribunal de Contas da União que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria com as vantagens do cargo, não se aplica a ressalva 

de só poderem aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais 

de cinco anos. 

( X ) CERTO 



 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 106 da Lei 8443/92: 

Art. 106. Aos ministros do Tribunal de Contas da União que, na data da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria com as vantagens do cargo, não 

se aplica a ressalva prevista no art. 73, caput, in fine, desta Lei. 

A ressalva a que se refere o artigo está presente no Art. 73, vejamos: 

Art. 73. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, 

impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão 

aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos. 

 

QUESTÃO 77 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Uma pessoa foi notificada para, no prazo estabelecido no Regimento Interno do tribunal, efetuar e 

comprovar o recolhimento da dívida resultante de uma conta julgada irregular.  

Nesse caso, expirado o prazo sem manifestação do responsável, o tribunal poderá determinar, a seu critério, 

o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o inciso I do Art. 28, o desconto deverá observar os limites previstos na legislação pertinente. Assim, 



 

o desconto não fica livremente a critério do tribunal. 

Art. 28. Expirado o prazo a que se refere o caput do art. 25 desta Lei, sem manifestação do responsável, o 

Tribunal poderá: 

I - determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do 

responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente; 

Vejamos o que dizem os artigos de referência: 

Art. 25. O responsável será notificado para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, efetuar e comprovar 

o recolhimento da dívida a que se refere o art. 19 e seu parágrafo único desta Lei. 

Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao 

pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, 

aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo 

para fundamentar a respectiva ação de execução. 

Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas nas alíneas a, b 

e c do inciso III, do art. 16, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso I do art. 58, desta Lei. 

 

QUESTÃO 78 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao julgar as contas, o Tribunal decidirá se elas são dos seguintes tipos: regulares, regulares com ressalva ou 

irregulares. 

As contas serão julgadas regulares com ressalva quando houver prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, 

antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional ou patrimonial. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



 

ERRADO. 

Segundo o item “b” do inciso III do Art. 16, da Lei 8443/92, neste caso as contas serão julgadas como 

irregulares. 

Art. 16. As contas serão julgadas: 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; 

Vejamos as outras hipóteses trazidas pelo mesmo inciso: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 

Ademais, segundo o Art. 19: 

Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao 

pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, 

aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo 

para fundamentar a respectiva ação de execução. 

Art. 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa de até cem 

por cento do valor atualizado do dano causado ao Erário. 

 

QUESTÃO 79 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O tribunal fixou a responsabilidade solidária do agente público que praticou ato irregular, e do terceiro que, 

como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo concorreu para o 

cometimento do dano apurado. 

Nesse caso, o Tribunal providenciará a imediata remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério 



 

Público da União, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o § 3°, inciso III, Art. 16, da Lei 8443/92. 

§ 2° Nas hipóteses do inciso III, alíneas c e d deste artigo, o Tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará a 

responsabilidade solidária: 

a) do agente público que praticou o ato irregular, e 

b) do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja 

concorrido para o cometimento do dano apurado. 

§ 3° Verificada a ocorrência prevista no parágrafo anterior deste artigo, o Tribunal providenciará a 

imediata remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União, para ajuizamento 

das ações civis e penais cabíveis. 

 

QUESTÃO 80 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, 

dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União até o prazo máximo de dez dias, sob pena de 

responsabilidade solidária. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 51 da Lei 8443/92, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, darão ciência de 

forma imediata do TCU. 

Art. 51. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade 

solidária. 

 

QUESTÃO 81 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Na execução de decisões, a decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no Regimento 

Interno, por acórdão. 

No caso de contas irregulares, a publicação no Diário Oficial da União constituirá título executivo bastante 

para cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, caso não seja recolhida no prazo pelo 

responsável. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o item “b” do inciso III do Art. 23, da Lei 8443/92: 

Art. 23. A decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no Regimento Interno, por acórdão, 

cuja publicação no Diário Oficial da União constituirá: 

III - no caso de contas irregulares: 

b) título executivo bastante para cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, se não 



 

recolhida no prazo pelo responsável; 

 

QUESTÃO 82 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

As sessões ordinárias do tribunal serão públicas. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 108 da Lei 8443/92: 

Art. 108. Serão públicas as sessões ordinárias do Tribunal de Contas da União. 

 

QUESTÃO 83 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal julgará as tomadas ou prestações de contas até o término do exercício em que estas lhes tiverem 

sido apresentadas.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



 

ERRADO. 

Segundo o Art. 14 da Lei 8443/92, o julgamento ocorrerá até o término do exercício seguinte. 

Art. 14. O Tribunal julgará as tomadas ou prestações de contas até o término do exercício seguinte àquele 

em que estas lhes tiverem sido apresentadas. 

 

QUESTÃO 84 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade 

de que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, e em todos os casos, a conversão do processo 

em tomada de contas especial.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 47, há hipótese em que não ocorrerá conversão do processo em tomada de contas especial. 

Art. 47. Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra 

irregularidade de que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em 

tomada de contas especial, salvo a hipótese prevista no art. 93 desta Lei. 

A hipótese a que se refere o Art. 47 é: 

Art. 93. A título de racionalização administrativa e economia processual, e com o objetivo de evitar que o 

custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o Tribunal poderá determinar, desde logo, o 

arquivamento do processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, 

para que lhe possa ser dada quitação. 



 

 

QUESTÃO 85 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

A decisão do Tribunal que resulte imputação de débito tem eficácia de título executivo e torna a dívida líquida 

e certa. O mesmo vale para cominação de multa. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 24 da Lei 8443/92: 

Art. 24. A decisão do Tribunal, de que resulte imputação de débito ou cominação de multa, torna a dívida 

líquida e certa e tem eficácia de título executivo, nos termos da alínea b do inciso III do art. 23 desta Lei. 

Vejamos o que diz o inciso III do Art. 23: 

Art. 23. A decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no Regimento Interno, por acórdão, 

cuja publicação no Diário Oficial da União constituirá: 

III - no caso de contas irregulares: 

b) título executivo bastante para cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, se não 

recolhida no prazo pelo responsável; 

 

QUESTÃO 86 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 



 

Ao julgar as contas, o Tribunal decidirá se elas são dos seguintes tipos: regulares, regulares com ressalva ou 

irregulares. 

As contas serão julgadas irregulares quando houver dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao 

antieconômico.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o item “c” do inciso III, do Art. 16 da Lei 8443/92: 

Art. 16. As contas serão julgadas: 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico; 

Vejamos as outras hipóteses trazidas pelo mesmo inciso: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; 

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 

Ademais, segundo o Art. 19: 

Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao 

pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, 

aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo 

para fundamentar a respectiva ação de execução. 

Art. 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa de até cem 

por cento do valor atualizado do dano causado ao Erário. 

 



 

QUESTÃO 87 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

É competência do tribunal apreciar as contas prestadas semestralmente pelo Presidente da República, 

mediante relatório a ser elaborado em sessenta dias a contar do recebimento. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 36 da Lei 8443/92, o tribunal deverá apreciar as contas por meio de um parecer prévio. 

Ademais, as contas serão prestadas anualmente, não semestralmente. 

Art. 36. Ao Tribunal de Contas da União compete, na forma estabelecida no Regimento Interno, apreciar 

as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio a ser elaborado 

em sessenta dias a contar de seu recebimento. 

 

QUESTÃO 88 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Na execução de decisões, a citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação podem ocorrer 

simplesmente mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no Regimento 

Interno. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso I do Art. 22 da Lei 8443/92: 

Art. 22. A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á: 

I - mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no Regimento Interno; 

Também poderão ser feitas, com base no mesmo artigo: 

II - pelo correio, mediante carta registrada, com aviso de recebimento; 

III - por edital publicado no Diário Oficial da União quando o seu destinatário não for localizado. 

 

QUESTÃO 89 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

No que diz respeito à execução das decisões pelo tribunal, este poderá autorizar o recolhimento parcelado 

da importância devida, na forma estabelecida no Regimento Interno, incidindo sobre cada parcela os 

correspondentes acréscimos legais. 

Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá quitação do débito ou da multa. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 27 da Lei 8443/92:] 

Art. 27. Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá quitação do débito ou da multa. 

 



 

QUESTÃO 90 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Senado Federal pode solicitar ao TCU inspeções e auditorias das seguintes naturezas: contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso I do Art. 38 da Lei 8443/92: 

Art. 38. Compete, ainda, ao Tribunal: 

I - realizar por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, 

inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas 

unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades da administração 

indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal; 

 

QUESTÃO 91 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Compete ao tribunal auditar projetos e programas autorizados na Lei orçamentária anual, avaliando os seus 

resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade.  

Nesse caso, a auditoria pode ser solicitada pelas seguintes comissões: Comissão mista permanente de 

Senadores e Deputados ou comissão técnica de qualquer Casa do Congresso Nacional. 

(    ) CERTO 



 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o inciso IV do Art. 38, da Lei 8443/92, serão avaliados a eficácia, eficiência e economicidade dos 

projetos e programas auditados. Ademais, a informação sobre as comissões que podem solicitar a auditoria 

está correta. 

Art. 38. Compete, ainda, ao Tribunal: 

IV - auditar, por solicitação da comissão a que se refere o art. 166, § 1°, da Constituição Federal, ou 

comissão técnica de qualquer das Casas do Congresso Nacional, projetos e programas autorizados na Lei 

orçamentária anual, avaliando os seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade. 

A comissão a que se refere o Art. 166, § 1° da CF/88 é: 

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 

aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento 

comum. 

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados: 

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas 

anualmente pelo Presidente da República; 

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 

Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das 

demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58. 

 

QUESTÃO 92 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetua a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 



 

Nesse contexto, o tribunal deverá comunicar às autoridades competentes dos poderes da União o resultado 

das inspeções e auditorias que realizar, para as medidas saneadoras das impropriedades e faltas 

identificadas. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o § 2° do Art. 41 da Lei 8443/92: 

Art. 41. Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a 

fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua 

jurisdição, competindo-lhe, para tanto, em especial: (...) 

II - realizar, por iniciativa própria, na forma estabelecida no Regimento Interno, inspeções e auditorias de 

mesma natureza que as previstas no inciso I do art. 38 desta Lei; 

§ 2° O Tribunal comunicará às autoridades competentes dos poderes da União o resultado das inspeções e 

auditorias que realizar, para as medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas. 

Vejamos os tipos de inspeções e auditorias a que o inciso se refere: 

Art. 38. Compete, ainda, ao Tribunal: 

I - realizar por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, 

inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas 

unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades da administração 

indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal; 

 

QUESTÃO 93 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal, entre outras medidas, definirá a 



 

responsabilidade, que poderá ser tanto individual como solidária, pelo ato de gestão inquinado. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso I do Art. 12 da Lei 8443/92: 

Art. 12. Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal: 

I - definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado; 

Vejamos as outras medidas caso seja verificada irregularidade nas contas: 

Art. 12. Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal: 

II - se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, 

apresentar defesa ou recolher a quantia devida; 

III - se não houver débito, determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento 

Interno, apresentar razões de justificativa; 

IV - adotará outras medidas cabíveis. 

 

QUESTÃO 94 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, de ofício ou por 

provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, o sobrestamento do 

julgamento, a citação ou a audiência dos responsáveis, ou outras providências consideradas necessárias ao 

saneamento dos autos, fixando prazo, na forma estabelecida no Regimento Interno, para o atendimento das 

diligências, após o que submeterá o feito ao Plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. 



 

Nesse caso, a decisão preliminar do Relator deverá ser publicada no Diário Oficial da União. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 13 da Lei 8443/92, a decisão preliminar poderá, a critério do Relator, ser publicada no DOU. 

Art. 11. O Relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, de ofício ou 

por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, o sobrestamento do 

julgamento, a citação ou a audiência dos responsáveis, ou outras providências consideradas necessárias ao 

saneamento dos autos, fixando prazo, na forma estabelecida no Regimento Interno, para o atendimento das 

diligências, após o que submeterá o feito ao Plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. 

Art. 13. A decisão preliminar a que se refere ao art. 11 desta Lei poderá, a critério do Relator, ser publicada 

no Diário Oficial da União. 

 

QUESTÃO 95 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Ao tribunal cabe apreciar a concessão inicial de aposentadoria, reformas e pensões, com exceção de 

melhorias posteriores que tenham alterado o fundamento legal do respectivo concessório inicial. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o inciso II do Art. 39, as melhorias posteriores também serão apreciadas. 



 

Art. 39. De conformidade com o preceituado nos arts. 5°, inciso XXIV, 71, incisos II e III, 73 in fine, 74, § 2°, 96, 

inciso I, alínea a, 97, 39, §§ 1° e 2° e 40, § 4°, da Constituição Federal, o Tribunal apreciará, para fins de 

registro ou reexame, os atos de: 

II - concessão inicial de aposentadoria, reformas e pensões, bem como de melhorias posteriores que 

tenham alterado o fundamento legal do respectivo concessório inicial. 

 

QUESTÃO 96 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

O Tribunal efetua a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis 

sujeitos à sua jurisdição. 

Nesse contexto, compete-lhe fiscalizar, na forma estabelecida no Regimento Interno, a aplicação de 

quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 

congêneres, exclusivamente a Estado, Distrito Federal ou Município. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso IV do Art. 41 da Lei 8443/92: 

Art. 41. Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a 

fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua 

jurisdição, competindo-lhe, para tanto, em especial: 

IV - fiscalizar, na forma estabelecida no Regimento Interno, a aplicação de quaisquer recursos repassados 

pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Município. 

 



 

QUESTÃO 97 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Um responsável pelo controle interno tomou conhecimento de uma ilegalidade na gestão patrimonial de um 

órgão público. 

Nesse caso, o responsável deverá notificar imediatamente o Tribunal de Contas da União sobre a 

irregularidade. Caso contrário, estará sob pena de responsabilidade solidária  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o Art. 51 da Lei 8443/92: 

Art. 51. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade 

solidária. 

 

QUESTÃO 98 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

Uma autoridade administrativa competente não adotou, imediatamente, providências com vistas à 

instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 

quantificação do dano (nos casos de omissão no dever de prestar contas, não comprovação da aplicação dos 

recursos repassados pela União, ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, 

ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário). 



 

A tomada de contas especial deverá ter sua instauração determinada pelo Tribunal e será, desde logo, 

encaminhada ao Tribunal de Contas da União para julgamento, se o dano causado ao Erário for de valor 

exclusivamente superior à quantia para esse efeito fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma 

estabelecida no seu Regimento Interno.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o § 2° do Art. 8°, a tomada de contas especial será encaminhada ao tribunal e julgada por ele se o 

dado causado for igual ou superior à referida quantia. 

Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos 

repassados pela União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta Lei, da ocorrência de desfalque ou 

desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico de que resulte dano ao Erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de 

responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada 

de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. 

§ 1° Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal determinará a instauração da tomada de 

contas especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão. 

§ 2° A tomada de contas especial prevista no caput deste artigo e em seu § 1° será, desde logo, 

encaminhada ao Tribunal de Contas da União para julgamento, se o dano causado ao Erário for de valor 

igual ou superior à quantia para esse efeito fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida 

no seu Regimento Interno. 

 

QUESTÃO 99 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de força maior, alheio ou não à vontade 



 

do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de mérito das contas. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo o Art. 20 da Lei 8443/92, o caso fortuito ou de força maior deve ser comprovadamente alheio à 

vontade do responsável. 

Art. 20. As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de força maior, 

comprovadamente alheio à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de 

mérito a que se refere o art. 16 desta Lei. 

O julgamento a que se refere é o julgamento das contas como regulares, regulares com ressalva ou 

irregulares. 

 

QUESTÃO 100 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base nas disposições da Lei 8.443/92 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue a seguinte 

assertiva: 

A jurisdição do tribunal abrange todos aqueles cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa 

disposição de lei ou que lhe devam prestar contas.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É o que diz o inciso VI do Art. 5° da lei 8443/92: 



 

Art. 5° A jurisdição do Tribunal abrange: 

VI - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por 

expressa disposição de Lei; 

  



 

GABARITO PREENCHIDO 
 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 

1 CERTO 20 CERTO 

2 CERTO 21 ERRADO 

3 ERRADO 22 ERRADO 

4 CERTO 23 CERTO 

5 CERTO 24 ERRADO 

6 CERTO 25 CERTO 

7 ERRADO 26 ERRADO 

8 CERTO 27 CERTO 

9 ERRADO 28 CERTO 

10 CERTO 29 ERRADO 

11 CERTO 30 CERTO 

12 ERRADO 31 CERTO 

13 CERTO 32 CERTO 

14 CERTO 33 ERRADO 

15 ERRADO 34 CERTO 

16 CERTO 35 ERRADO 

17 ERRADO 36 ERRADO 

18 ERRADO 37 CERTO 

19 CERTO 38 CERTO 



 

39 CERTO 61 CERTO 

40 CERTO 62 CERTO 

41 ERRADO 63 CERTO 

42 CERTO 64 ERRADO 

43 CERTO 65 ERRADO 

44 ERRADO 66 ERRADO 

45 CERTO 67 ERRADO 

46 ERRADO 68 ERRADO 

47 ERRADO 69 ERRADO 

48 CERTO 70 ERRADO 

49 CERTO 71 CERTO 

50 CERTO 72 ERRADO 

51 ERRADO 73 ERRADO 

52 ERRADO 74 CERTO 

53 ERRADO 75 CERTO 

54 CERTO 76 CERTO 

55 CERTO 77 ERRADO 

56 CERTO 78 ERRADO 

57 CERTO 79 CERTO 

58 ERRADO 80 ERRADO 

59 ERRADO 81 CERTO 

60 ERRADO 82 CERTO 



 

83 ERRADO 92 CERTO 

84 ERRADO 93 CERTO 

85 CERTO 94 ERRADO 

86 CERTO 95 ERRADO 

87 ERRADO 96 CERTO 

88 CERTO 97 CERTO 

89 CERTO 98 ERRADO 

90 CERTO 99 ERRADO 

91 ERRADO 100 CERTO 
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