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APRESENTAÇÃO 

O edital do concurso TCE AM oferta 40 vagas imediatas para o cargo de Auditor Técnico de 
Controle Externo, distribuídas entre as especialidades de Auditoria de Informação, Auditoria 
Governamental, Auditoria de Obras Públicas, Ministério Público de Contas, todos com 
remuneração inicial de R$ 8.328,77. 

Como sempre estamos ao seu lado na sua jornada de concurseiro, nós, da equipe do Passo 
Estratégico, resolvemos disponibilizar gratuitamente as apostas estratégicas para os assuntos 
mais recorrentes da banca em concursos similares ao que estamos tratando.   

- O que são apostas estratégicas? 

Cada matéria vem dividida em vários assuntos no edital, não é verdade?  
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Pois bem, as apostas estratégicas são os conteúdos dentro de um determinado assunto do 
edital que entendemos terem maiores chances de serem cobrados na sua prova. 

No Passo Estratégico, apresentamos uma aposta estratégica para cada assunto que compõe 
uma dada matéria. 

Neste e-book, estamos disponibilizando gratuitamente justamente as apostas estratégicas 
mais importantes, que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da banca. 

Bom demais, não??? De nada! (rs) 

Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão, 
que contempla muito mais conteúdo que as apostas estratégicas. 

 

O objetivo do nosso material é melhorar o nível da sua retenção de conteúdo. 

Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado. 

Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do conteúdo 
no momento que você mais precisa... 

A hora da sua prova! 

Pode ter certeza: grande parte das questões que os candidatos erram em concursos públicos 
são fruto do esquecimento de conteúdo, não da falta de compreensão da matéria que foi 
estudada. 

 

E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões de 
conteúdo, não tem outra forma. 
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A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à 
prova lembrando de tudo! 

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta experiência 
em concursos públicos. 

Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos órgãos de 
mais alto nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e municipais, 
Tribunais de Contas, Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária Federal, dentre 
outros. 

Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nossos alunos. 

 

Nossas aulas contemplam: 

a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo; 

b) análise estatística dos assuntos e subassuntos , com base em questões cobradas pela banca do 
concurso, para que nossos alunos saibam exatamente o que possui mais chances de ser cobrado; 

c) apostas estratégicas, para destacar o conteúdo que julgamos ser o mais provável de ser 
cobrado para um dado assunto; 

https://bit.ly/revisoespoderosas


. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

4 

d) questões comentadas da banca para todos os assuntos e subassuntos, para que seja realizada 
uma revisão geral do assunto a partir de relativamente poucas questões; 

d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine bastante 
todos os assuntos; 

e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato melhore sua 
compreensão do conteúdo já estudado a partir de autoexplicação mental sobre questões 
conceituais, casos práticos e desafios. 

Tudo isso em um material enxuto, com poucas páginas, para otimizar o tempo do aluno, 
permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 

 

Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas 
nossas aulas demonstrativas (clique aqui para conferir)! 

Se você já é aluno do Pacote Completo, possui desconto automático de 20% na aquisição do 
Passo Estratégico do mesmo concurso. 

E se você já é assinante, o Passo Estratégico já está incluso – basta se matricular na área do aluno 
e aproveitar nosso material ;) 

 

Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar revisões 
eficientes. Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui. 

Então é isso. 

Um grande abraço, bons estudos e sucesso na sua preparação! 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tce-am-passo-estrategico/
https://bit.ly/revisoeseficientes2021
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                             Prof. Túlio Lages                            f 
Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

Seu cantinho de estudos famoso! 
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do 

Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele fique 
famoso entre milhares de concurseiros! 

 

Mais e-books gratuitos! 
Fique por dentro dos lançamentos de novos e-books , além das 
melhores dicas de revisão, acessando nosso canal no Telegram:  

 
passoestrategico 

  

https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://bit.ly/tgdopasso
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Classes de palavras 

No assunto formação de palavras, a grande aposta é na derivação e na composição. As questões 
giram em torno de uma distinção interessante na derivação: 

Não confunda derivação parassintética com derivação prefixal e sufixal (juntas), 
pois, no primeiro caso, o acréscimo de sufixo e de prefixo é obrigatoriamente 
simultâneo. Já nas palavras desvalorização e desigualdade, os afixos são 
acoplados em sequência: desvalorização provém de desvalorizar, que provém de 
valorizar, que por sua vez provém de valor (derivação prefixal e sufixal). 

É impossível fazer o mesmo com palavras formadas por parassíntese: não se 
pode dizer que expropriar provém de "propriar" ou de "expróprio", pois tais 
palavras não existem. Logo, expropriar provém diretamente de próprio, pelo 
acréscimo concomitante de prefixo e sufixo. 

No assunto classes de palavras, o foco normalmente será na conjunção e na flexão dos 
substantivos. O uso das conjunções é fundamental, pois distinguem significado entre as partes 
do texto. É importante reconhecer as relações semânticas que elas estabelecem em um estudo 
morfossemântico bem aprofundado.  

Com relação à flexão dos substantivos, a banca aborda as possibilidades a partir de falhas de 
concordância ocasionadas por falha na flexão. Por exemplo, como é o plural de uma palavra 
composta por um verbo mais um substantivo? Apenas o substantivo varia: guarda-roupa, 
guarda-roupas. 

  

                                            

1 Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Portuguesa. Instagram: 
@prof_carlosroberto 

https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Túlio Lages2 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Organização do Estado 

Dentro do assunto “Organização do Estado”, “Competência Legislativa Privativa da União (art. 
22)" é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) 
pela banca, considerando um critério estatístico. 

Competência legislativa privativa da União (art. 22) 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho; 

II - desapropriação; III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra; 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; V - serviço postal; 

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; VII - política de crédito, câmbio, 
seguros e transferência de valores; VIII - comércio exterior e interestadual; 

IX - diretrizes da política nacional de transportes; X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, 
marítima, aérea e aeroespacial; XI - trânsito e transporte; 
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização; 

XIV - populações indígenas; XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de 
estrangeiros; 

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões; 

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria 
Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;  

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; XIX - sistemas de poupança, 
captação e garantia da poupança popular; XX - sistemas de consórcios e sorteios; 

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, 
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; 

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais; 

XXIII - seguridade social; 

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 

XXV - registros públicos; 

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 

                                            

2
 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e 

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações 
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, 
nos termos do art. 173, § 1°, III;  

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional; 

XXIX - propaganda comercial. 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas 
das matérias relacionadas neste artigo. 

Passando a adotar um critério baseado em inovação legislativa, acreditamos que os arts. 20, § 
1º, 21, inciso XIV e 22, inciso XXI, todos alterados recentemente pelas Emendas Constitucionais 
102/2019, 103/2019 e 104/2019 possuem chances aumentadas de serem cobrados pela banca. 

Independentemente desses últimos critérios, também possuem probabilidade aumentada de 
cobrança os seguintes dispositivos: 

a) arts. 20 a 24, caso se trate de um concurso da esfera federal; 

b) arts. 25 a 28, caso se trate de um concurso da esfera estadual; 

c) arts. 29 a 31, caso se trate de um concurso da esfera municipal; 

d) art. 32, caso se trate de um concurso do DF. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Licitações 

Dentro do assunto “Licitações”, “Modalidades de licitação (arts. 22 e 23 da Lei 8.666/93)”, 
"Licitação dispensável (art. 24 da Lei 8.666/93)" e "Licitação inexigível (art. 25 da Lei 8.666/93) 
é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela 
banca. 

Dessa forma, é importante memorizar quais são as modalidades e em que situações cada uma é 
utilizada, assim como os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Os próximos esquemas podem ajudar nessa tarefa. 

Modalidades de Licitação da Lei 8.666/1993 

Concorrência Tomada de preços Convite Leilão Concurso 

Universalidade: 
quaisquer interessados 

que comprovem possuir 
os requisitos mínimos 

de qualificação exigidos 
no edital. 

Interessados 
cadastrados ou que se 
cadastrem até o 3° dia 

anterior ao 
recebimento das 

propostas. 

Interessados 
escolhidos e 

convidados em no 
mínimo três. Será 
afixada cópia do 

instrumento 
convocatório para os 
demais interessados 

(24h). 

Utilizada na venda 
de bens a quem 
oferecer o maior 

lance. Quaisquer 
interessado 

para a escolha 
de trabalho 

técnico, 
científico ou 

artístico. 

Obrigatória em obras e 
serviços de engenharia 
de valor superior a R$ 

3,3 milhões. 

Obras e serviços de 
engenharia de valor 

até 3,3 milhões. 

Obras e serviços de 
engenharia de valor 

até 330 mil. 

Não se aplica a 
obras e serviços 
de engenharia. 

Obrigatória em compras 
e outros serviços de 

valor superior a R$ 1,43 
milhão. 

Compras e outros 
serviços de valor até 

1,43 milhão. 

Compras e outros 
serviços de valor até 

176 mil. 

Não se aplica a 
compras. 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Licitação dispensável 

(art. 24)  

Há a possibilidade de 
competição, mas o legislador 
autorizou que a administração 

não realize a licitação. 

Hipóteses taxativamente previstas na 
legislação: 

- Baixo Valor; 

- Situação (guerra, emergência etc.); 

- Licitação deserta; 

- Regulação de preços e abastecimento; 

- Rescisão contratual anterior 
(remanescente); 

- Objeto (ex.: compra de 
hortifrutigranjeiros); 

- Em razão da pessoa contratada (ex.: 
associação de portadores de deficiência 
física); 

- entre outras. 

Licitação inexigível 

(art. 25) 

Quando há inviabilidade de 
competição pela natureza do 

negócio ou pelos objetivos sociais 
visados pela administração. 

Hipóteses (rol exemplificativo): 

- Aquisição de insumos de fornecedor 
específico; 

- Serviços técnicos de natureza singular 
(notória especialização); 

- Profissional do setor artístico 
consagrado. 
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CONTROLE EXTERNO 

Prof. Alexandre Violato3 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Sistemas de Controle 

A FGV deve cobrar na prova tanto tópicos específicos do Regimento Interno como tópicos mais 
abrangentes da disciplina. 

Dentre os tópicos mais abrangentes, acredito que as diferenças entre controle externo e 
controle interno são um tema com boa possibilidade de cobrança. 

 Interno - realizado por órgão integrante do mesmo Poder que está sendo controlado. 

o Assim como o Poder Executivo, os Poderes Legislativo e Judiciário também podem 
realizá-lo quando estiverem exercendo o controle dos seus respectivos atos 
administrativos. 

 Externo - é realizado pela atuação de um Poder sobre a atuação de outro Poder. 

o Fundamentado no sistema de freios e contrapesos. 

o Em sentido amplo - compreende qualquer controle realizado por um Poder sobre o 
outro. 

o Em sentido estrito - é o controle de titularidade do Poder Legislativo, exercido com 
o auxílio do Tribunal de Contas.  

Relação Controle Externo X Controle Interno: 

 Não existe qualquer tipo de hierarquia ou subordinação entre eles. 

 O Controle Externo possui maior autonomia do que o Controle Interno. 

 Entre as atribuições do Controle Interno, está o auxílio ao Controle Externo. 

 Quando os responsáveis pelo Controle Interno tomarem ciência de irregularidades, 
devem comunicar ao Controle Externo, sob pena de responsabilidade solidária.  

 

                                            

3 Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Responsável no Passo Estratégico pelas disciplinas de 

Controle Externo, Contabilidade Pública e Conhecimentos Bancários. Instagram: @alexandre.violato 

https://www.instagram.com/alexandre.violato/?hl=pt-br
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

Prof. Alexandre Violato 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Procedimentos contábeis patrimoniais 
(Ativo Imobilizado) 

A amplitude de temas passíveis de cobrança pela FGV é bastante grande. Analisando as 
questões anteriores, acreditamos que haja boa chance de cobrança sobre o que faz ou não parte 
do custo de um ativo imobilizado, o que pode ser colocado tanto em uma questão de cálculos 
como em uma meramente textual. A NBC TSP 07 traz uma relação do que faz e o que não faz 
parte do ativo imobilizado, a qual consolidamos na tabela abaixo: 

Fazem parte do custo de um ativo imobilizado Não fazem parte do custo de um ativo imobilizado 
Preço de aquisição Gastos com abertura de nova instalação 

Impostos de importação Descontos comerciais e abatimentos 

Tributos não recuperáveis 
Gastos incorridos na introdução de novo produto ou 

serviço (incluindo propaganda e atividades 
promocionais) 

Custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no 
local e condição necessários ao funcionamento 

Gastos de transferência das atividades para novo local 
ou para nova categoria de clientes (incluindo custos de 

treinamento) 
Custo de pessoal decorrente diretamente da 

construção ou aquisição 
Custos administrativos e outros custos indiretos 

Custos de preparação do local  
Custos de frete e manuseio para recebimento e 

instalação  

Custos de instalação e montagem  
Custos com testes para verificar se o ativo está 

funcionando corretamente  

Honorários profissionais  
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Vinícius Nascimento 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Lei de Responsabilidade Fiscal 

Os tópicos relativos à LDO e os artigos 8º e 9º merecem destaque em nosso estudo, portanto 
reveja e fique por dentro desses assuntos. 

A LDO ampliou consideravelmente as atribuições da LDO, portanto muito cuidado para não 
confundir com as atribuições constitucionais. Muita atenção ao anexo de metas fiscais e riscos 
fiscais, pois possuem finalidade distinta e ambos fazem parte da LDO. 

Quanto à execução orçamentária, atenção ao contingenciamento, pois a verificação da receita é 
feita bimestralmente e cada poder irá contingenciar o orçamento mediante ato próprio. Não há 
necessidade de esperar a recomposição total da receita para liberar a movimentação 
orçamentária e financeira, uma vez que pode ser feita parcialmente. 

Além disso, as regras atinentes à despesa com pessoal, seus limites e consequências caso esses 
limites sejam extrapolados também merecem atenção. 

Muito cuidado com os tipos de despesas que são computadas como despesa de pessoal, bem 
como os limites, que são baseados em percentual da receita corrente líquida. 

As consequências de extrapolar o limite de gasto com pessoal também merecem atenção. Em 
que situações podem ser repostas as vacâncias de cargos vagos quando o limite de gasto com 
pessoal estiver extrapolado. Atenção também ao limite de prudência e limite de alerta. 

 

Limites de 
Despesa com 

pessoal 

União - 50% da 
RCL 

Executivo - 40,9% 

Legislativo - 2,5% 

Judiciário - 6% 

MPU - 0,6% 

Estados - 60% da 
RCL 

Executivo - 49% 
48,6% se houver TCM 

(BA, GO e PA) 

Legislativo - 3% 
3,4% se houver TCM 

(BA, GO e PA) 

Judicário - 6% 

MPE - 2% 

Municípios - 60% 
da RCL 

Executivo - 54% 

Legislativo - 6% 
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Outro tópico importante dentro da LRF são as regras atinentes à transparência. É um tema rico 
em detalhes que você deve ter atenção, especificamente os relatórios de gestão fiscal e relatório 
resumido da execução orçamentária. Preste atenção à tabela abaixo com as regras que 
diferenciam os relatórios: 

O RREO abrange todos os Poderes, órgãos e 
entidades e será publicado até trinta dias após 

o encerramento de cada bimestre. 

O RREO foi previsto na CF/88. 

O descumprimento do prazo impedirá, até que 
a situação seja regularizada, que o ente da 

Federação receba transferências voluntárias e 
contrate operações de crédito, exceto as 

destinadas ao refinanciamento do principal 
atualizado da dívida mobiliária. 

O RGF será elaborado ao final de cada 
quadrimestre será emitido pelos titulares dos 

Poderes, órgãos e entidades. 

O RGF é criação da LRF. 

O descumprimento do prazo impedirá, até que 
a situação seja regularizada, que o ente da 

Federação receba transferências voluntárias e 
contrate operações de crédito, exceto as 

destinadas ao refinanciamento do principal 
atualizado da dívida mobiliária. 

O RREO conterá: O RGF conterá: 
I - balanço 

orçamentário, que 
especificará, por 

categoria econômica, 
as: 

a) receitas por fonte, 
informando as 
realizadas e a 

realizar, bem como a 
previsão atualizada; 

b) despesas por 
grupo de natureza, 

discriminando a 
dotação para o 

exercício, a despesa 
liquidada e o saldo; 

 

 

 

II - demonstrativos da 
execução das: 

a) receitas, por 
categoria econômica e 
fonte, especificando a 

previsão inicial, a 
previsão atualizada 
para o exercício, a 
receita realizada no 
bimestre, a realizada 

no exercício e a 
previsão a realizar; 

b) despesas, por 
categoria econômica e 
grupo de natureza da 

despesa, 
discriminando dotação 
inicial, dotação para o 

exercício, despesas 
empenhada e 

liquidada, no bimestre 

I - comparativo com os limites de que trata 
esta Lei Complementar, dos seguintes 

montantes: 

a) despesa total com pessoal, distinguindo a 
com inativos e pensionistas; 

b) dívidas consolidada e mobiliária; 

c) concessão de garantias; 

d) operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita; 

II - indicação das medidas corretivas adotadas 
ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos 

limites; 
III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

a) do montante das disponibilidades de caixa 
em trinta e um de dezembro; 

b) da inscrição em Restos a Pagar, das 
despesas: 
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e no exercício; 

c) despesas, por 
função e subfunção. 

1) liquidadas; 

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas até 
o limite do saldo da disponibilidade de caixa; 

3) não inscritas por falta de disponibilidade de 
caixa e cujos empenhos foram cancelados; 

c) do cumprimento de que a ARO deverá ser 
liquidada, com juros e outros encargos 

incidentes, até o dia dez de dezembro de 
cada ano e de que está proibida no último 

ano do mandato do Executivo. 
Os valores referentes ao refinanciamento da 
dívida mobiliária constarão destacadamente 
nas receitas de operações de crédito e nas 

despesas com amortização da dívida. 

 

Acompanharão o Relatório Resumido 
demonstrativos relativos a: 

I - apuração da receita corrente líquida, sua 
evolução, assim como a previsão de seu 

desempenho até o final do exercício; 

II - receitas e despesas previdenciárias 

III - resultados nominal e primário 

IV - despesas com juros 

V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e 
órgão, os valores inscritos, os pagamentos 

realizados e o montante a pagar. 

 

Por último, temos a parte dos conceitos e vedações ao endividamento. Temos muitos conceitos 

e vedações. Procure entender a essência de cada conceito. É importante que você entenda a 
essência das vedações e não apenas decore. Isso vai facilitar bastante para você na prova. 

Muita atenção nesse tópico. Assim como ocorre na despesa com pessoal, aqui temos o limite 
baseado em percentual da receita corrente líquida. Vamos ver alguns tópicos para você 
relembrar! 
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Serão estabelecidos pelo Senado Federal por proposta do Chefe do Poder Executivo da União, 
enviada 90 dias após a publicação da LRF: 

 Limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios e de 
limites e condições relativos às operações de crédito externo e interno da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades 
controladas pelo Poder Público federal.  

 Concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno e montante da 
dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Os limites para o montante da dívida mobiliária federal serão estabelecidos pelo Congresso 
Nacional, mediante projeto de lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo da União, 
enviado também 90 dias após a publicação da LRF. 

Os limites do endividamento público são estabelecidos pelas Resoluções do Senado 40/2001, 
43/2001 e 48/2007, veja só e decore esses limites!! 

Limites em Relação à RCL 

Objeto União Estados/DF Municípios 

Dívida consolidada Não há 200% 120% 

Contratação de operações de crédito 60% 16% 

Concessão de garantias 60% 22% 

Pagamento dos serviços da dívida Não há 11,5% 

Contratação de operações por ARO Não há 7% 

Esses limites são estabelecidos em Resolução do Senado. Além desses,  

Guarde isso: se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao 
final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, 
reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. 
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CONTABILIDADE GERAL 

Prof. Julio Cardozo4 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Não deixe de revisar sempre os principais fluxos de caixa previstos no CPC 03: 

Esquematizemos: 
  

Principais exemplos de atividades do fluxo 
Operacional 

Recebimento 

Venda de mercadorias 

Prestação de serviços 

Royalties, honorários, comissões 

Seguros 

Imposto de renda 

Pagamento 

Fornecedores de mercadorias 

Fornecedores de serviços 

Empregados 

Seguros 

Imposto de renda 

 
Principais exemplos de atividades do fluxo 

Investimentos 

Recebimento 

Venda de imobilizado 
Venda de intangível 

Outros ativos de longo prazo 
Venda de participações societárias 

Pagamento 

Aquisição de imobilizado 
Aquisição de intangível 

Outros ativos de longo prazo 
Compra de participações societárias 

 

                                            

4 Auditor Fiscal da Receita Estadual do estado do Espírito Santo. Responsável pelo Passo Estratégico das 
matérias Contabilidade Geral, Avançada, Contabilidade de Custos, Análise de Demonstrações Contábeis e 
Contabilidade Tributária. Instagram: @profjuliocardozo Telegram: @contabilidadepcdf 

https://www.instagram.com/profjuliocardozo/?hl=pt-br
https://t.me/contabilidadepcdf


. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

18 

Principais exemplos de atividades do fluxo 
Financiamento 

Recebimento 
Emissão de ações/Instrumentos patrimoniais 
Debêntures (Caixa recebido pela emissão) 

Empréstimos, notas promissórias 

Pagamento 
Resgate de ações/Instrumentos patrimoniais 

Amortização de empréstimos 
Pagamento de arrendamentos 

Lembre-se que a Demonstração de Fluxo de Caixa é obrigatória para as S.As., As companhias 
fechadas com Patrimônio Líquido inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) na data do 
balanço não serão obrigadas à elaboração e divulgação da Demonstração do Fluxo de Caixa. 

2) A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) pode ser elaborada pelo método direto ou pelo 
método indireto. 

3) A DFC deve evidenciar os fluxos de caixa das atividades operacionais, de financiamento e de 
investimentos. 

4) O Pronunciamento encoraja fortemente as empresas a seguirem a seguinte classificação: 

Juros pagos e recebidos: Atividades operacionais 

Juros sobre o capital próprio e dividendos recebidos: Atividades operacionais 

Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos: Atividades de financiamento 

Alternativa diferente deve ser evidenciada em Nota Explicativa. 

5) Transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes 
de caixa não devem ser incluídas na demonstração dos fluxos de caixa. 
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AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

Prof. Tonyvan Carvalho5 

Auditoria Independente 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Testes e Procedimentos em Auditoria e 
Evidência em Auditoria 

Conceitos iniciais de Auditoria (abrangem os seguintes assuntos: Objetivos Gerais do Auditor, 
Princípios Éticos do Auditor, Características Inerentes ao Auditor, Controle de Qualidade da 
Auditoria, Independência e Tópicos da NBC TA 200)  

Opinião do auditor independente/Relatórios e Pareceres de Auditoria 

Documentação de auditoria 

Planejamento de auditoria 

Amostragem em Auditoria 

Testes em áreas específicas das Demonstrações Contábeis  

Auditoria governamental 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: tipos e formas 

Normas do TCU (Instrumentos de fiscalização: auditoria, levantamento, monitoramento, 
acompanhamento e inspeção. Determinação de escopo. Caracterizações de achados de 
auditoria. Matrizes de achados e matriz de responsabilização. Monitoramento. Matriz de 
Planejamento). 

Normas da Intosai 

Controle interno 

Estruturas do Coso 

                                            

5 Auditor de Controle Externo do TCE-PI. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria de Auditoria. Instagram: 
@professortonyvancarvalho 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professortonyvancarvalho/
https://www.instagram.com/professortonyvancarvalho/
https://www.instagram.com/professortonyvancarvalho/
https://www.instagram.com/professortonyvancarvalho/?hl=pt-br
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