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Por que um livro de questões comentadas de or-
ganização e funcionamento do Tribunal de Con-
tas da União (TCU)?

Muito simples. Porque todas as disciplinas são 
importantes, e uma pequena margem de vanta-
gem que se tenha em uma prova concorrida nos 
leva por um longo caminho.

Imagine que você tem pleno conhecimento do 
conteúdo dos demais tópicos da prova, mas 
desconhece o Regimento Interno ou mesmo a 
Lei Orgânica do TCU. Essas questões podem 
fazer toda a diferença entre a aprovação e a re-
provação.

A título de exemplo, a prova de Técnico Fede-
ral de Controle Externo de 2012, realizado pelo 
Cespe/Cebraspe, teve 15 questões e organiza-
ção e funcionamento do TCU. Em termos per-
centuais, isso significa 10% da prova (que teve 
valor total de 150 pontos). É a diferença entre 
um aprovado com 75% da prova ou um reprova-
do com 65%.

E para complicar, quase não temos questões 
sobre esse tópico em sites especializados em 
questões de concursos. 

Isso se deve, naturalmente, ao fato de que não 
tivemos concursos em quantidade suficiente 
para permitir a criação de um banco de ques-
tões robusto o suficiente para permitir a prática 
intensiva de questões, que é sempre de funda-
mental importância 

Tudo isso para dizer que sim, o estudo desses 
tópicos é de fundamental importância.

Este material foi criado para ajudar você a alcan-
çar sua aprovação em concursos públicos, em 
especial nos concursos do Tribunal de Contas 
da União, que são tão interessantes, tanto em 
termos de provas quanto em termos de carrei-
ra. Como se sabe, o órgão carrega consigo uma 
grande responsabilidade constitucional, e isso 
se refleto no respeito que a população em geral 
nutre pelo trabalho desenvolvido.

Meu maior desejo é que este conteúdo sirva de 
apoio para sua caminhada até a aprovação. A 
vida de concursando não é fácil, mas ela é ainda 
mais difícil para aquelas pessoas que não se es-
forçam e não procuram soluções para os proble-
mas que têm pela frente.

A falta de questões e a necessidade de se es-
tudar o regimento interno e a lei orgânica do 
TCU revelam-se como um problema, para o qual 
você tem a solução em suas mãos. Faça bom 
uso dessa solução e terá um problema a menos. 
Faça isso com todos os demais problemas que 
encontrar e a aprovação será certa.

Repare que, embora alguns editais tenham sido 
restritos em relação aos conteúdos cobrados, 
este material cobre praticamente 100% do Regi-
mento Interno e da Lei Orgânica. Você só preci-
sa estudar o que o edital explicitamente solicitar, 
mas este material foi construído para o futuro, 
já que não sabemos o que ele nos reserva. Por-
tanto, foque-se nas partes previstas em edital e 
aproveite o conteúdo.

Sucesso,

Fernando Mesquita

APRESENTAÇÃO
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Questão Texto da questão

Título I

Natureza, Competência e 

Jurisdição

Capítulo I - Natureza e Competência

1
Ao TCU cabe julgar as contas de qualquer 
pessoa que utilize bens e valores públicos 
pelos quais a União responda

2
O TCU pode realizar auditorias por iniciativa 
própria nas unidades administrativas do 
Poder Legislativo

3

O Congresso Nacional pode solicitar 
ao TCU que realize inspeções ou 
acompanhamento de natureza financeira 
em unidades administrativas do Poder 
Judiciário

4

Para solicitar informações sobre fiscalização 
contábil ao TCU, uma comissão da Câmara 
dos Deputados deve submeter o pedido 
à Mesa que, aquiescendo, encaminhará 
àquele Tribunal

5

A CMO (Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização) do 
Congresso Nacional pode solicitar ao 
TCU auditoria em projetos autorizados 
na lei orçamentária anual, avaliando seus 
resultados quanto à eficácia, eficiência, 
efetividade e economicidade.

6
Compete ao Congresso Nacional apreciar 
as contas prestadas anualmente pelo 
Presidente da República

7

Ao TCU compete acompanhar a 
arrecadação de receitas a cargo da 
União, dos Estados e dos Municípios, 
das entidades da Administração direta e 
indireta

Questão Texto da questão

8

Compete ao TCU apreciar, para fins 
de registro, a legalidade dos atos de 
admissão de pessoal a qualquer título, na 
administração direta e indireta, incluídas 
as fundações instituídas e mantidas 
pelo poder público federal, inclusive as 
nomeações para cargo de provimento em 
comissão.

9

O TCU deverá analisar a legalidade dos atos 
de aposentadorias, reformas e pensões 
a servidores públicos mesmo no caso de 
melhorias posteriores que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório

10

o Tribunal de Contas da União deverá 
efetuar o cálculo das quotas dos recursos 
provenientes do produto da arrecadação 
do IPI destinadas aos estados e ao DF

11

O TCU deverá emitir, nos termos do 
parágrafo 2o do art. 33 da Constituição 
Federal, parecer prévio sobre as contas do 
governo de território federal, no prazo de 
50 dias a contar de seu recebimento

12

O TCU é responsável por fiscalizar, no 
âmbito de suas atribuições, o cumprimento, 
por parte dos órgãos e entidades da União, 
dos Estados e do DF, das normas constantes 
na Lei de Responsabilidade Fiscal

13

Cabe ao TCU processar e julgar as infrações 
administrativas contras as finanças públicas 
e a responsabilidade fiscal tipificadas na 
legislação vigente, com vistas à aplicação 
de penalidades.

14

No caso de privatizações, o TCU é 
responsável por acompanhar, fiscalizar e 
avaliar os processos, exceto no caso de 
instituições financeiras.

15

Ao TCU compete representar ao Poder 
competente sobre irregularidades 
ou abusos apurados, indicando o ato 
inquinado e definindo responsabilidades, 
mesmo as de ministro de Estado ou de 
autoridade de nível hierárquico equivalente
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Questão Gabarito Comentário

1 C De acordo com o inciso I do 
Art. 1o

2 C

De acordo com o inciso II 
do Art. 1o, não só no poder 
Legislativo, mas nas unidades 
administrativas de todos os 
poderes.

3 C

É o que se depreende do 
inciso II do Art. 1o - não só 
no poder Judiciário, mas nas 
unidades administrativas de 
todos os poderes.

4 E
De acordo com o inciso III do 
art. 1o, as comissões podem 
solicitar informações ao TCU 
diretamente.

5 C

É o que se depreende do 
incido V do art. 1o do TITCU, 
harmonizado com o Regi-
mento Comum do Congresso 
Nacional (na resolução no 
1/2006) e a Constituição da 
República.

6 E

De acordo com o inciso VI 
do art. 1o (e o art. 71 da 
CF), cabe ao TCU apreciar 
as contas do Presidente da 
República

7 E

De acordo com o inciso VII 
do art. 1o, cabe ao TCU 
acompanhar a arrecadação 
de receitas a cargo da União 
apenas.

8 E

De acordo com o inciso VIII 
do art. 1o, as nomeações 
para cargo de provimento em 
comissão estão excluídas das 
avaliações do TCU

9 E
Nesse caso, de acordo com o 
inciso VIII, o TCU não preci-
sará apreciar a legalidade do 
ato.

Questão Gabarito Comentário

10 C É o que diz o inciso XI do art. 
1o.

11 E
O parecer prévio deverá ser 
emitido na prazo de 60 dias a 
conta de seu recebimento.

12 E
A fiscalização nesse caso 
restringe-se aos órgãos e en-
tidades da União, conforme 
inciso XIII do art. 1o

13 C É o texto literal do inciso XIV 
do art. 1o.

14 E
Mesmo a privatização de ins-
tituições financeiras é abran-
gida pelo inciso XV do art. 1o.

15 C É o texto literal do inciso XVI 
do art. 1o

16 E

Cabe o próprio TCU aplicar 
as sanções aos responsáveis 
e adotar medidas cautelares 
previstas em Regimento, 
conforme inciso

17 C É o texto literal do inciso XVIII 
do art. 1o

18 C É o texto literal do inciso XIX 
do art. 1o

19 C É o texto literal do inciso XX 
do art. 1o

20 E
Compete ao próprio TCU 
assinar prazo para providên-
cias, conforme inciso XXI do 
art. 1o.

21 C É o texto literal do inciso XXII 
do art. 1o

22 E
Ao TCU cabe fiscalizar decla-
rações tanto de servidores 
quanto de autoridades

Gabarito Comentado
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