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APRESENTAÇÃO 

Foi publicado o edital da Secretaria da Fazenda do Ceará – Sefaz CE, contemplando 94 
vagas imediatas e cadastro reserva aos cargos de Auditor Fiscal, Auditor Fiscal Contábil-
Financeiro, Auditor Fiscal Jurídico e Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação. 

Vale lembrar que todos os cargos ofertados no concurso exigem formação em nível superior 
em área específica, exceto o cargo de Auditor Fiscal, que pode ter qualquer área de 
formação. O salário inicial é bem atraente: R$ 16.045,30. 

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?  

 

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. 
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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. 

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. 
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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; 

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 ;) 
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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! 

                             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 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Túlio Lages1 

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; 

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações 

 

1 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e 
Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 
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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: Organização Administrativa 

Dentro do assunto “Organização Administrativa”, “Administração Indireta” é/são o(s) ponto(s) 
que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca. 

Dessa forma, é importante entender as características de cada tipo de entidade da Administração 
Indireta. Os próximos esquemas podem ajudar na memorização. 

 

Fundações 
Públicas

Atividades de 
interesse social

Fundações 
Públicas de 

Direito Público

Criadas por Lei

Natureza Jurídica: 
Direito Público

Fundações 
Públicas de 

Direito Privado

Autorizadas por 
Lei

Natureza Jurídica: 
Direito Privado
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Autarquias

Criadas por Lei

Natureza: Pessoa 
Jurídica de direito 

público

Exercício de 
atividade típica 

de Estado

Características

Patrimônio: Bens 
Públicos

Impenhoráveis

Imprescritíveis

Pessoal

Presidente: cargo 
em comissão

Servidores: cargo 
efetivo (regime 

estatutário) Imudade 
Tributária

Casos Especiais

Conselhos de 
fiscalização 
profissional

Autarquias, 
exceto OAB

Agências 
reguladoras

mandato fixo dos 
membros

copetência 
regulatória

Agências 
Executivas

qualificação 
concedida 

(mediante decreto)

plano estratégico 
+ contrato de 

gestão
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Empresas Públicas

Autorizadas por Lei

Natureza Jurídica: 
Direito Privado. 

*Regime Jurídico 
Híbrido

Exploração de atividade 
econômica e prestação 

de serviços públicos

Características

Pessoal: Emprego 
Público CLT (concurso)

Bens: em regra privados

Exceto: prestadora de 
serviço público (bens 

utilizados diret. no serviço)

Capital: Totalmente 
Público

Forma Jurídica: 
Qualquer forma

Foro processual

EP Federal: Justiça Federal

EP Estadual/DF/Municipal: 
Justiça Estadual
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Sociedades de 
Economia Mista

Autorizadas por Lei

Natureza Jurídica: 
Direito Privado. 

*Regime Jurídico 
Híbrido

Exploração de atividade 
econômica e prestação 

de serviços públicos

Características

Pessoal: Emprego 
Público CLT (concurso)

Bens: em regra privados

Exceto: prestadora de 
serviço público (bens 

utilizados diret. no serviço)

Capital: Público + Privado. 
Maioria das ações com 

direito a voto pertence à 
Administração

Forma Jurídica: sempre 
sociedade anônima 

(S/A)

Foro processual
Em regra: justiça 

estadual
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DIREITO EMPRESARIAL 

Prof.ª. Thaís Rumstain 2 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Empresário e Atividade Empresária 

Considerando as provas realizadas pela banca CEBRASPE, nossa aposta estratégica para seu 
concurso se dá em relação aos subtemas de Direito Empresarial: empresário e atividade 
empresária, notadamente os artigos 966 e 982 do Código Civil.  
Acerca do empresário, você precisa saber quem é o empresário e quem não será considerado 
empresário. 
Ainda, em relação à atividade empresária, você precisa saber a diferença entre sociedade 
simples e sociedade empresária. 
Para auxiliá-lo nos estudos, trazemos os esquemas abaixo. 

 

 

 

 

2 Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogada e sócia no escritório Pimentel e 
Associados Advocacia. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito 
Empresarial, Direito do Consumidor, ECA e Direito do Idoso. Instagram: @professorathaisrumstain 

EMPRESÁRIO
Art. 966

Aquele exerce 
profissionalmente 

atividade econômica 
organizada

Atividade destinada para 
a produção de bens ou 

serviços

Atividade de 
circulação de bens ou 

serviços

Exceção: se o 
exercício da 

profissão 
constituir 

elemento de 
empresa

NÃO 
EMPRESÁRIO

Art. 966, § único

Aquele exerce 
profissão 

intelectual, ainda 
com o concurso 
de auxiliares ou 
colaboradores

De natureza 
científica

De natureza 
literária

De natureza 
artística
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Sociedade Empresária X Sociedade Simples 

 

 

 

  

Sociedade Empresária

Aquela que tem por objeto o 
exercício de atividade prórpria 

de empresário sujeito a registro

Art. 967. É obrigatória a 
inscrição do empresário no 

Registro Público de Empresas 
Mercantis da respectiva sede, 

antes do início de sua atividade.

Considera-se empresária a 
socidade por ações, 

independente do objeto.

Sociedade simples

As demais sociedades

Independentemente de seu 
objeto, considera-se simples a 

cooperativa.
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

Prof. Fernando Mauricio3 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Crédito Tributário 

Dentro do assunto Crédito Tributário, os seguintes conceitos são os que possuem maior 
probabilidade de serem cobrados em prova: Decadência e Prescrição; Compensação  e 
Pagamento. 

Vale o destaque para a Aposta abaixo: 

 

Assim, caros concursandos, invistam BASTANTE tempo no estudo de Direito Tributário, dando 

maior ênfase aos assuntos mais relevantes, que historicamente têm sido os mais cobrados. 

 

3 Auditor Fiscal do Estado de São Paulo. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Tributário e 
Legislação Tributária Estadual. Instagram: @proffernandom 
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 

Prof. Fernando Mauricio 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Não Cumulatividade e Crédito  

Dentro do assunto Não Cumulatividade e Crédito, os seguintes conceitos são os que possuem 
maior probabilidade de serem cobrados em prova: Vedação de Crédito, Estorno de Crédito,  
Princípio da Não Cumulatividade e  Creditamento de Ativo Permanente. 

Vale o destaque para a Aposta abaixo: 

 

Assim, caros concursandos, invistam BASTANTE tempo no estudo de Legislação Tributária 

Estadual, dando maior ênfase aos assuntos mais relevantes, que historicamente têm sido os mais 

cobrados. 

Um grande abraço e ótimos estudos; 

Prof. Fernando Mauricio                                          @proffernandom 
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ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS 

Prof. Vinícius de Oliveira4 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Gestão de Estoques 

Dentro do assunto Gestão e Estoques, os seguintes conceitos são os que possuem maior 
probabilidade de serem cobrados em prova: 

 

Estoque de segurança (ou estoque mínimo): é a quantidade de itens no 
estoque que visa a evitar o desabastecimento na hipótese de alguma 
eventualidade. Portanto, não é um estoque de consumo regular ou previsível. 

 

Tempo de reposição (ou tempo de ressuprimento ou tempo de cobertura): é o 
tempo que leva desde que surge a necessidade de reposição até a chegada do 
material no almoxarifado da empresa. 

 

Ponto de pedido (ou Método Q, ou de Reposição Contínua, ou de Máximos e 
Mínimos): é o que o próprio nome indica, isto é, o momento em que deve ser 
feito novo pedido. 
A fórmula para calcular o ponto de pedido é bem simples e lógica: 
PP = C * TR + EMn 
O ponto de pedido, portanto, é o momento em que o estoque é suficiente para 
garantir tão somente o consumo previsto para o tempo de reposição, além do 
estoque de segurança. 

 

4 Auditor Fiscal da RFB. Responsável pelo Passo Estratégico das disciplinas Administração de Recursos 
Materiais, Administração Geral e Pública e Ética.  
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Giro (ou rotatividade) de estoque é o número de vezes que o estoque é 
renovado em determinado período. A relação pode ser feita entre o consumo e 
o estoque médio de um produto em unidades ou entre o custo de vendas e o 
valor dos materiais em estoque, em ambos os casos em um mesmo período. 
Assim, quanto maior o consumo/custo de vendas e menor o estoque 
médio/valor dos materiais em estoque, maior será o giro de estoque. 

Rotatividade = Consumo anual ou Custo de Vendas 
Estoque Médio 

 

O antigiro (ou taxa de cobertura de estoques), por sua vez, é o período em que 
determinado estoque é capaz de atender à demanda da empresa. 

Antigiro = Estoque Médio 
Consumo 

 

Principais métodos de avaliação dos estoques 
Os métodos mais utilizados para a avaliação dos estoques são: 
Custo Médio: as saídas utilizam o custo médio unitário do estoque, resultado da 
razão entre o custo total pelo número de itens do estoque. 
PEPS (FIFO): Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair; respeita-se a ordem cronológica 
de entradas. 
UEPS (LIFO): Último a Entrar, Primeiro a Sair; as saídas são baseadas nos preços 
dos últimos lotes a entrar no almoxarifado. 

  



. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

18 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Prof. Vinícius de Oliveira 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Planejamento Estratégico 

Dentro do assunto Planejamento Estratégico, o tópico Balanced Scorecard (BSC) é o que tem 
mais chances de ser cobrado em prova. 

Ø A primeira coisa a se fazer para compreender o Balanced Scorecard é traduzi-lo: 
Indicadores Balanceados de Desempenho ou Placar Balanceado. 

Ø Agora, responda à seguinte pergunta: por que balanceado? Porque é um método focado 
no equilíbrio organizacional que se baseia em quatro perspectivas básicas, também 
chamadas de vetores críticos. 

  

As quatro perspectivas do Balanced Scorecard 

•  Perspectiva Financeira: avalia o negócio do ponto de vista da sua viabilidade e da 
sua saúde financeira; 

• Perspectiva do Cliente: avalia o nível de satisfação dos clientes, o lucro por cliente, 
seu perfil, suas demandas. 

• Perspectiva de Processos Internos: identifica dentro da empresa os processos críticos 
necessários para o crescimento da empresa; 

• Perspectiva do Aprendizado/Crescimento/Inovação: identifica as medidas a serem 
tomadas para seu desenvolvimento futuro. Tem como principais variáveis as pessoas, 
os sistemas e procedimentos. 
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É muito comum as questões relacionarem o Balanced Scorecard tão somente a 
elementos financeiros, como o lucro, o que está errado! A principal característica do 
BSC é justamente avaliar outras perspectivas, além da financeira. 

 

O BSC busca ações equilibradas em todas as áreas que afetam o negócio da 
organização  

Permite que os esforços sejam dirigidos para as áreas de maior competência, 
detectando e indicando as áreas de incompetências 

É um sistema focado no comportamento, e não no controle. 

 

Uma vez concebida a estratégia, o BSC pode trazer ganhos para os processos de 
gestão da organização, como: 

•  melhoria do processo decisório; 

•  explicitação dos processos críticos do negócio; 

•  um melhor processo de execução da estratégia; 

•  uma estrutura lógica em que a organização pode testar suas estratégias (enquanto 
hipóteses); 

•  a derrubada de barreiras funcionais, pondo em foco o que é para ser feito; 

•  o gerenciamento de ativos intangíveis; 

•  o consenso entre os executivos sobre clientes-alvo e segmentos-alvo (perspectiva de 
clientes). 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Prof. Vinícius de Oliveira 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Planejamento Estratégico 

Dentro do assunto Evolução da Administração Pública, os pontos mais cobrados exploram o 
Decreto-Lei nº 200/1967 e o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), marcos 
das reformas administrativas. 

 

A edição do DL nº 200/1967 foi o principal marco legal da reforma de 1967, que 
surgiu como a primeira tentativa de se superar a rigidez do modelo burocrático, 
iniciado em 1930, no governo Vargas. É considerada, portanto, o primeiro momento 
da administração gerencial do país. 

 

Ø Os princípios norteadores da reforma de 1967 estão previstos no ainda vigente art. 6º do 
DL nº 200/1967: 

• Planejamento 

• Coordenação 

• Descentralização 

• Delegação de Competência 

• Controle 

Os artigos 7º a 14 do DL nº 200/1967 tratam de cada um dos princípios acima. Vale 
uma lida apenas para familiarização, para o caso de uma questão literal, mas com a 
devida cautela, pois é uma norma de 1967. 

Mais cobrado 
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O Programa Nacional de Desburocratização foi criado 1979, no fim do regime militar, 
como uma nova tentativa de superar as distorções causadas pelo modelo burocrático. 

 

Lembre-se que a CF/88, apesar dos avanços em várias áreas, como os direitos políticos 
e sociais, representou um retrocesso burocrático no que concerne à Administração 
Pública. 

 

Ø Memorize as principais medidas pregadas pelo PDRAE: 

•  aumento da accountability no serviço público; 

• maior autonomia administrativa (descentralização); 

• gestão por resultados (controle a posteriori); 

• horizontalização de estruturas. 

Ø Lembre-se ainda que Reforma da Gestão Pública de 1995 compreendeu três dimensões: 

• uma dimensão institucional-legal, voltada à descentralização da estrutura 
organizacional do aparelho do Estado através da criação de novos formatos 
organizacionais, como as agências executivas, regulatórias, e as organizações 
sociais; 

• uma dimensão gestão, definida pela maior autonomia e a introdução de três novas 
formas de responsabilização dos gestores – a administração por resultados, a 
competição administrada por excelência e o controle social – em substituição 
parcial dos regulamentos rígidos, da supervisão e da auditoria, que caracterizam a 
administração burocrática; e 
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• uma dimensão cultural, de mudança de mentalidade, visando passar da 
desconfiança generalizada que caracteriza a administração burocrática para uma 
confiança maior, ainda que limitada, própria da administração gerencial. 
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ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Prof. Vinícius de Oliveira 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Ética no Setor Público 

Geralmente a Aposta Estratégica aponta, com base em dados objetivos, um único tópico como 
provável de aparecer em sua prova. No entanto, devido às peculiaridades das provas de Ética, 
precisaremos apontar mais de um tópico.  

Isso ocorre porque o Código de Ética é dividido em 4 seções: Regras Deontológicas, Deveres do 
Servidor Público, Vedações ao Servidor Público e Comissões de Ética. Dessa maneira, as provas 
organizadas pela banca costumam exigir pelo menos um item de cada Seção, de modo que 
faremos uma aposta para cada uma delas. 

Dessa maneira, nossas apostas estratégicas, considerando incidência de cada item (incisos e 
alíneas) do Código de Ética, residem nos dispositivos abaixo destacados: 

Nº de 
questões Norma 

 Regras Deontológicas 

10 
VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida 

particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em 
sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

9 

II - O servidor público NÃO poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, 
NÃO terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, 
consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 

6 

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a 

legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade 
do ato administrativo. 

 Principais Deveres do Servidor Público 

6 
h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer 

comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal; 

4 
u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade 

estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo 
qualquer violação expressa à lei; 

 Vedações ao Servidor Público 
5 n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 

4 
e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 

atendimento do seu mister; 
 Comissões de Ética 
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Nº de 
questões Norma 

9 
XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua 

fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com 
ciência do faltoso. 

9 

XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo 
aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza 

permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado 
direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações 

públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou 
em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 
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INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti 5 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 
Internet e intranet. 

A partir das últimas provas do CEBRASPE para a Carreira Policial pudemos visualizar alguns 
conteúdos que são recorrentes. Observe abaixo o tópico de destaque do principal tema. 

1) Navegadores (Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos associados a Internet e intranet) 

Na imagem abaixo podemos visualizar o layout da versão mais recente do Google Chrome, com 
os destaques para cada item da janela. 

 

 

5 Analista de Tecnologia da Informação do Banco Central. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria 
Informática. Facebook: @profthiagocavalcanti | Instagram: @prof.thiago.cavalcanti | YouTube: profthiagocavalcanti  
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CONTABILIDADE GERAL 

Prof. Julio Cardozo6 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Balanço Patrimonial: Ativo 

No levantamento estatístico que fizemos, percebemos que o assunto Balanço Patrimonial - Ativo 
foi o mais exigido em provas do Cebraspe e tem muita chance de cair no seu concurso. 

O Balanço Patrimonial é a principal demonstração contábil e se destina a evidenciar, seja de 
forma qualitativa, seja de forma quantitativa, a posição patrimonial e financeira da entidade. 

Antes de começarmos a falar efetivamente do ativo, é interessante que vocês saibam que assim 
se divide o balanço patrimonial: 

ATIVO PASSIVO 
Circulante Passivo Circulante 

Não Circulante 
Passivo Não Circulante 

Patrimônio Líquido 

No ativo, temos, de maneira simplificada, os bens e direitos das entidades e as contas serão 
dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos 
seguintes grupos: 

I – ativo circulante; e  

II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, 
imobilizado e intangível.   

Vamos esquematizar: 

O ativo circulante está subdividido em disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício 
social subsequente: 

Ativo circulante 
Disponibilidades 

Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente 
Aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte 

 

6 Auditor Fiscal da Receita Estadual do estado do Espírito Santo. Responsável pelo Passo Estratégico da 
matéria Contabilidade.  Instagram: @prfo.juliocardozo 
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E o ativo não circulante:  
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CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Prof. Julio Cardozo 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Custo Padrão 

Uma aposta para sua prova, na parte de Contabilidade de Custos é uma questão que aborde o 
custo padrão, como essa abaixo: 

(CEBRASPE/SLU DF/Ana GRS/ Ciências Contábeis/2019) Com relação aos sistemas de custos de 
mercadorias e produtos vendidos e de serviços prestados e suas aplicações gerenciais, julgue o 
item subsequente. 

 Situação hipotética: O cartão de custo padrão de uma empresa que fabrica um único produto 
indica, para o custo de mão de obra direta, a taxa padrão de R$ 2,50 e um custo padrão unitário 
de R$ 22,50. Em certo período, quando foram produzidas 500 unidades desse produto, foram 
verificadas uma variação desfavorável de taxa de mão de obra direta de R$ 870 e uma variação 
total favorável desse custo de R$ 930.  
 
Assertiva: Nessa situação, a taxa efetivamente paga por hora de mão de obra direta foi superior 
a R$ 2,65. 

Comentários: 
Vamos resolver com o método XI: 

Observação: no caso da mão de obra, ao invés de Quantidade, usamos o termo 
“eficiência”; e ao invés de preço, usamos “taxa”. 

Para facilitar a memorização, chamamos de “MÉTODO XI “. 

O cálculo das variações de eficiência e taxa formam um X. 

E o cálculo da variação mista forma um I. 

 Real (-) padrão = variação 
Eficiência    

 

Taxa ($)   
 

Total ($)    

Sabemos que: 

• Taxa padrão de R$ 2,50;  
• Custo padrão unitário de R$ 22,50;  
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• Em certo período, quando foram produzidas 500 unidades desse produto; 
• Variação desfavorável de taxa de mão de obra direta de R$ 870;  
• Variação total favorável desse custo de R$ 930. 

Preenchendo a nossa tabela, teríamos: 

 
Real (-) Padrão Diferença 

Eficiência (horas) 
   

Taxa ($) 
 

2,50 
 

Total ($) 
 

22,50 
 

 Observando nossa tabela, temos as informações necessárias para encontrar a eficiência padrão: 

Custo Padrão Unitário = Taxa mão de obra x Eficiência 

22,50 = 2,50 x Eficiência 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎	 = 	
22,50
2,50 = 	9	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Acrescentemos tal valor em nossa tabela: 

 
Real (-) Padrão Diferença 

Eficiência (horas) 
 

9 
 

Taxa ($) 
 

2,50 
 

Total ($) 
 

22,50 
 

Fique Atento! Esses seriam os valores unitários, porém a questão informa as variações do total e 
da taxa para uma produção de 500 unidades. Adaptando nossa tabela7, temos: 

 
Real (-) Padrão Diferença 

Eficiência (horas) 
 

4.500 
 

Taxa ($) 
 

2,50 
 

Total ($) 
 

11.250,00 
 

Vamos utilizar aquelas variações para calcularmos o valor da taxa real de mão de obra: 

Variação Taxa = Eficiência Padrão x Diferença Taxa  

870 = 4.500 horas x Diferença Taxa 

 

7 Multiplicamos por 500 tanto a eficiência padrão (500 x 9 = 4.500) quanto o total padrão (500 x 22,50 = 11.250,00). 
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𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎	𝑇𝑎𝑥𝑎	 = 	
870
4.500 = 	0,1933>>>> 

Mas, professor, como funciona a classificação em favorável ou desfavorável? Expliquemos! 

Depende da forma como a variação foi calculada: 

Real $56 – padrão $ 35 = + $ 21  

Significa que o custo real foi maior que o custo padrão, portanto temos um número positivo 
Desfavorável (a empresa gastou mais que o previsto). 

Padrão $ 35 – Real $ 56 = - $21 

Significa que o custo padrão foi menor que o custo real, portanto temos um número negativo 
Desfavorável (a empresa esperava gastar menos que o custo real)  

Retornando à tabela de comparação Padrão x Real: 

 
Real (-) Padrão Diferença 

Eficiência (horas) 
 

4.500 
 

Taxa ($) 
 

2,50 0,1933>>>> 
Total ($) 

 
11.250,00 

 

Por fim, calculemos a taxa real por meio da seguinte fórmula: 

Taxa Real – Taxa padrão = Diferença Taxa 

Taxa Real – 2,50 = 0,19 33>>>> 

Taxa Real = 0,1933 + 2,50 = 2,6933>>>> 

Portanto, nessa situação, a taxa efetivamente paga por hora de mão de obra direta foi superior a 
R$ 2,65. Item correto. 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Prof. Vinícius Nascimento8 

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. 

 

8 Consultor Legislativo da CLDF. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias de Contabilidade Pública e 
AFO. Facebook: Prof. Vinícius Nascimento Instagram: @profviniciusnascimento E-mail: 
prof.vinícius.nascimento@gmail.com 
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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 RGF será elaborado ao final de cada 
quadrimestre será emitido pelos titulares dos 

Poderes, órgãos e entidades. 

O RGF é criação da LRF. 

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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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 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 
e no exercício; 

c) despesas, por 
função e subfunção. 

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: 

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 
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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! 

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. 
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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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AUDITORIA FISCAL 

Prof. Tonyvan Carvalho9 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Evidências, testes e procedimentos de 
auditoria. 

No assunto Evidências, testes e procedimentos de auditoria, o foco normalmente será na 
aplicação dos testes e procedimentos de auditoria que são utilizados pelo auditor, objetivando 
encontrar as evidências de auditoria que sustentarão a sua opinião. Cada teste e procedimento 
possui palavras-chaves. Então, é importante memorizá-las para acertar, com convicção, as 
questões da banca. 

 

 

9 Auditor Fiscal de Tributos do Município de Teresina – ISS Teresina. Responsável pelo Passo Estratégico de 
Auditoria. Instagram: @professortonyvanvarvalho 
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ESTATÍSTICA 

Prof. Allan Maux10 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Regressão Simples e 
Múltipla/Estimação 

Sem dúvida, teremos questões em nossa prova que irão abordar os assuntos 
acima expostos. O percentual de incidência desses tópicos, conforme vimo em 
nosso e-book, foi de 33,52%. 

Regressão Simples: 

Quando se observa de forma gráfica duas variáveis cujo valor de correlação linear 
seja alto (igual a 1), a relação entre ambas se dará por uma reta (linear). Dessa 
forma, ela pode ser definida pela equação da reta, em que 𝑦 = 𝛼𝑥 + 𝛽.  

Assim, tendo os parâmetros da reta, para um dado valor de x, poderemos obter 
y. Resta agora identificarmos como obtermos os parâmetros 𝛼 e 𝛽. Primeiro, 
vamos ver uma outra tabela (hipotética) com novos valores de imóveis: 

 
Nessa segunda tabela, vemos que os valores já não estão seguindo uma 
tendência tão clara de redução de valor a cada 10 quilômetros. Percebemos 
inclusive valores que são mais altos em distâncias maiores (quebrando a lógica do 
“quanto mais distante, mais barato fica”).  

 

10 Auditor Fiscal de Petrolina - PE. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Matemática, RLM, Estatística e 
Legislação Tributária. Instagram: @profallanmaux 

Valor em mil reais Distância do Centro em Km
650 0
650 10
600 20
650 30
500 40
600 50
400 60
400 70
350 80
200 90
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Se quiséssemos correlacionar esses dados em um gráfico e tentássemos traçar 
uma reta, resultaria em uma figura similar a seguinte: 

 
Essa hipotética reta que passa por entre os pontos seria o exemplo de um 
modelo de regressão. No entanto, vemos que alguns pontos estão próximos da 
reta e outros mais afastados. De modo geral, um bom modelo de regressão visa 
traçar uma reta em que os desvios médios sejam os menores possíveis.  

Em uma reta cuja equação seja definida por 𝑦! = 𝛼𝑥! + 𝛽, sabemos que 𝛼 é o 
coeficiente angular e 𝛽 a interseção. E, para calcular cada um dos parâmetros, 

seguimos as seguintes equações: 𝛼 = ∑[(%!&'()×(+!&,()]
∑(%!&'()"

 e 𝛽 = 𝑌> − 𝛼𝑋> 

Vejam que os parâmetros são obtidos a partir do próprio conjunto de valores, e 
basicamente giram em função dos desvios, seja em função de X ou em função de 
Y. Percebam, também, que o denominador de 𝛼 nada mais é do que o somatório 
dos mínimos quadrados. 

Existem outras formulações para o cálculo do parâmetro𝛼 como: 𝛼 = ∑%+
∑%"

 

Vejamos um exemplo de questão: 

 
CESPE - Auditor Federal de Controle Externo/Apoio Técnico e 
Administrativo/Planejamento e Gestão/2008 
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Uma agência de desenvolvimento urbano divulgou os dados apresentados na 
tabela a seguir, acerca dos números de imóveis ofertados (X) e vendidos (Y) em 
determinado município, nos anos de 2005 a 2007. 

 
Considerando as informações do texto, julgue os itens subsequentes. 

A estimativa do valor do coeficiente α da reta de regressão Y=αX, em que Y 
representa o número esperado de imóveis vendidos para uma quantidade X de 
imóveis ofertados, é superior a 0,23 e inferior a 0,26. 

Certo ou Errado? 

Para calcular α, temos: 𝛼 = ∑%+
∑ %"

→ 𝛼 = ./011×/1"23./401×5×/1"23.6111×4×/1"2
/011"3/401"36111"

 𝛼 =
/011×/1"34111×/1"3/5111×/1"

78/60	×/1"
= 66011

78/60
≅ 0,24 

ESTIMAÇÃO 

Estatística e Estimativa (conceitos) 
Imaginem que estivéssemos preocupados em saber a média da altura das 
pessoas de uma determinada cidade, e coletássemos essa informação de todos 
os moradores 𝜇 seria a média da população. Se das amostras coletadas 
tomássemos 10 valores e fizéssemos a média, esta seria a média amostral𝑋>.  

Agora, se fizéssemos isso n vezes, isto é, selecionar 10 amostras e fazer a média 
vezes,𝑋> seria tratada como uma variável aleatória e poderia ser chamada de 
estatística. 

Por fim, devido à grande quantidade de moradores dessa cidade, poderíamos 
tomar a média populacional desta cidade como uma boa estimativa para a média 
do Estado ao qual essa cidade pertence. Dessa forma, a média da população da 
cidade passará a ser 𝑋> para a média do Estado, já que representa uma amostra, e 
será tratada como estimativa. 
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MATEMÁTICA 

Prof. Allan Maux 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Conjuntos e suas Operações 

 

Sem dúvida, teremos questões em nossa prova que irão abordar o assunto 
Conjuntos e sua operações. O percentual de incidência desse tópico, conforme 
vimo em nosso e-book, foi de 20%. 

O candidato deve ter bastante atenção, ao resolver as questões que envolvem 
intersecções entre conjuntos, visto que, por muitas vezes, o conjunto intersecção, 
por um simples descuido do aluno, é contabilizado duas vezes na resolução da 
questão.   

Lembrem: 𝑛	(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) − 	𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

Prof. Allan Maux 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Lógica de argumentação.  

Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma 
valida a conclusões determinadas. 

Sem dúvida, teremos questões em nossa prova que irão abordar o assunto acima 
exposto. O percentual de incidência desse tópico, conforme vimo em nosso e-
book, foi de 15,81%. 

Lógica de Argumentação é um tópico presente praticamente em todos os editais 
dos mais diversos concursos.  Temos, nesse assunto, a base para o estudo da 
matéria Raciocínio Lógico. 
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