


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas está batendo na porta! Nesse momento, 

muitos concurseiros se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos 

aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera TCE AM (Cargo: Auditor Governamental). Serão 9 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso 

canal do Youtube, com as últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc. Caso ainda não tenha visto, nossa Revisão de Véspera TCE AM (Cargo: 

Auditor Governamental) seguirá a seguinte programação: 

Data e horário Disciplina Professor 
8h às 9h30 Controle Externo Herbert Almeida 

9h30 às 10h30 Direito Administrativo Herbert Almeida 
10h30 às 11h30 Direito Constitucional Nelma Fontana 
11h30 às 12h30 Língua Portuguesa Adriana Figueiredo 
12h30 às 13h30 Contabilidade Geral Silvio Sande 
13h30 às 14h30 Contabilidade Aplicada ao Setor Público Gilmar Possati 

14h30 às 16h Auditoria e Controle na Administração Pública Guilherme Santanna 
16h às 17h Administração Financeira e Orçamentária Luciana Marinho 
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Revisão TCE AM
Controle Externo

Prof. Herbert Almeida
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Funções
Prof. Herbert Almeida

Funções 
Resumo
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Natureza jurídica das fiscalizações

Competências
constitucionais

Prof. Herbert Almeida



16 /0 8 /2 021

4

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em
sessenta dias a contar de seu recebimento;

Emitir parecer prévio sobre as contas do 
Presidente

Contas do chefe do Executivo

a) Governador:

1) Prestação:

a. Prazo: 60 dias da abertura da sessão legislativa

b. Simultaneamente: AL e TCE

2) Parecer prévio: 60 dias do recebimento
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Contas do chefe do Executivo
a) Prefeitos:

1) Prestação:

a. Prazo: 31 de março

2) Parecer prévio:

a. LO: até o último dia do ano seguinte ao do seu
recebimento

b. RI: 20 de dezembro do ano seguinte ao do recebimento
(remessa para a CM).

 Contas de governo de território

 Somente do “chefe do Executivo” (LRF)

 Emissão obrigatória

 Contraditório e ampla defesa

 Contas dos prefeitos municipais

Parecer prévio
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Registro de atos de pessoal

III - 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, excetuadas as
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as
melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato
concessório;

Registro de atos de pessoal

 Analogia + princípio da isonomia: Decreto 20.910/1932

Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o
julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de
aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do
processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios
da segurança jurídica e da confiança legítima.
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Fiscalizar as contas nacionais das 
empresas supranacionais

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo
capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos
do tratado constitutivo;

 Empresas supranacionais

 Mesmo que o Brasil seja sócio minoritário

 “nos termos do tratado constitutivo”

Determinar a correção de ilegalidades

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a
decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo
Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas
cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias,
não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a
respeito.
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Emitir parecer sobre despesas não autorizadas

Art. 42. A Assembleia Legislativa, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda
que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados,
poderá solicitar à autoridade responsável que, no prazo de cinco dias, preste os
esclarecimentos necessários.

§1º Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a Assembleia
Legislativa solicitará ao Tribunal de Contas do Estado pronunciamento conclusivo sobre
a matéria, no prazo de trinta dias, salvo se os indícios de irregularidades forem
atribuídos ao próprio Tribunal de Contas do Estado, hipótese em que o pronunciamento
conclusivo caberá à própria Assembleia Legislativa.

§2º Entendendo o Tribunal de Contas do Estado irregular a despesa, a Assembleia
Legislativa sustará o pagamento se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou
grave lesão à economia pública.

Outras competências

Poder geral de cautela

Acesso a informações sobre recursos públicos

Controle de constitucionalidade
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Contas do TCE AM

Prof. Herbert Almeida

Contas do TCE AM

Art. 28. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa: XIV -
apreciar e julgar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas do Estado
do Amazonas, além de apreciar os relatórios periódicos de suas
atividades.
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Contas do TCE AM

Art. 41. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas prestará contas
anualmente de sua execução orçamentária, financeira e patrimonial à
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no prazo de sessenta dias,
a contar da abertura da sessão legislativa do ano seguinte ao último
exercício financeiro findo, quanto aos aspectos da legalidade,
legitimidade e economicidade, observados os demais preceitos legais.

§ 1.º As decisões da Assembleia Legislativa que resultarem na imputação
de débito e aplicação de multa terão eficácia de título executivo.

Natureza do MPC
Prof. Herbert Almeida
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Não faz parte do MP “comum”

STF:
 Não possui “estrutura própria”
 Atua somente no âmbito do TCE;
 Não pode interpor MS contra acórdão do TCE;
 Não tem competência para executar os títulos executivos;

Cuidado com o termo “fisionomia”

Provimento dos membros: concurso público de provas e títulos

Atribuições: defesa da ordem jurídica / sessões / recursos

MPjTC

Processos de contas
Prof. Herbert Almeida
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Prestação de contas
Art. 7º - Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - prestação de contas, o procedimento pelo qual pessoa física, órgão ou entidade,
por final de gestão ou por execução de contrato formal, no todo ou em parte,
prestarão contas ao órgão competente da legalidade, legitimidade e
economicidade da utilização dos recursos orçamentários, da fidelidade funcional e
do programa de trabalho;

II - tomada de contas, ação desempenhada pelo órgão competente para apurar a
responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade que deixarem de prestar
contas e das que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte, ou possa resultar dano ao erário devidamente quantificado;

Prestação de contas
III - tomada de contas especial, a ação determinada pelo Tribunal ou autoridade
competente ao órgão central do controle interno, ou equivalente, para adotar
providências, em caráter de urgência, nos casos previstos na legislação em vigor,
para apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação pecuniária
do dano;
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Prestação de 
contas

Tomada de 
contas

Especiais

Processos 
de contas

Apresentadas anualmente ao Tribunal

“Órgão competente”

Determinada pelo TCE ou Autoridade 
competente

Apurar os fatos, identificar os responsáveis 
e quantificar o dano

Final de gestão ou execução de contrato 
formal

Apurar responsabilidade

Deixar de prestar contas / Dar causa à 
dano

Proc./TCDF/2013 - adaptada

No julgamento de contas submetidas ao TCE, serão apreciadas, entre
outras, as contas públicas relativas a recursos extraorçamentários
não geridos pela entidade ou unidade cujas contas estiverem sendo
julgadas.
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Tomada de contas especial

Tomada de 
contas especial

Omissão no dever de prestar contas

Não comprovação da aplicação dos 
recursos

Prática de ato ilegal que implique dano ao 
erário

Desfalque ou desvio

Benefícios fiscais ou renúncia de receitas de que 
resulte dano ao erário

Tomada de contas especial

 Competência:

 autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade
solidária

 Se a autoridade não instaurar:

 TCE determinará a instauração.
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Tomada de Contas Especial

O quê?

apurar os fatos

Quem?

identificar os 
responsáveis

Quanto?

quantificar o dano

Finalidades da TCE

Decisões em processos de 
contas
Prof. Herbert Almeida
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Decisões 

Preliminar 
Sobrestar  

Diligências -> saneamento 

Regulares com ressalvasDefinitiva 

Regulares  

Irregulares

Provisória Trancamento contas iliquidáveis

Cespe – AUFC/TCU/2010 – adaptada

Gabarito: errado.

A decisão do TCE RJ que ordena o trancamento das contas
consideradas iliquidáveis classifica-se como definitiva.
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Decisões preliminares

LO, art. 19. [...]
I - preliminar: a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal, antes de
pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o
julgamento, determinar diligências, ou ordenar a citação ou a
notificação dos responsáveis, necessárias ao saneamento do processo;

Decisões preliminares

Decisão preliminar

Sobrestamento

Diligências

Citação

Notificação

Saneamento
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Inédita – Prof. Herbert Almeida
Em qualquer caso, a liquidação tempestiva do débito ensejará o
julgamento das contas como regulares com ressalvas

Decisões definitivas
Art. 19. [...] II - definitiva: a decisão pela qual o Tribunal julga as
contas regulares, regulares com ressalvas ou irregulares.

Art. 21 - O Tribunal julgará as tomadas ou prestações de contas
até o término do exercício seguinte àquele em que estas lhe
tiverem sido apresentadas, salvo motivo de força maior
devidamente comprovado.
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Decisões terminativa

Art. 19. [...] III - III - terminativa: a decisão pela qual o Tribunal
ordena trancamento das contas, que forem consideradas
iliquidáveis, nos termos dos artigos 26 e 27 desta Lei.

ACE/TCDF/2014 – adaptada
Considere que, em determinado processo de prestação de contas, o
TCE AM tenha adotado em decisão terminativa, o trancamento das
contas, cujo julgamento de mérito se tornou inviável em razão de
sinistro que inutilizou a documentação da entidade auditada, e a
baixa da responsabilidade do administrador após 5 anos de
publicação da referida decisão terminativa, sem fatos novos. Nesse
caso, a decisão do TCE AM foi adequada.
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Sanções

Prof. Herbert Almeida

Sanções

Sanções

Multa proporcional ao dano Até 100% do valor atualizado do dano

Multa pelo cometimento de infrações Valor máximo atualizado periodicamente pelo 
Tribunal

Inabilitação para cargo em comissão ou função de 
confiança no AM 5 anos

Inidoneidade do licitante fraudador Participar de licitações no estado e municípios 
por 5 anos
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Inabilitação cargo comissão / função confiança

Inabilitação cargo em 
comissão ou função 

de confiança

Aplicação: estado do Amazonas

Maioria absoluta dos membros do TC

Pleno

Infração grave

Prazo de 5 anos

Sem prejuízo das demais sanções cabíveis

(TEFC/TCU/2015)

Por maioria absoluta de seus membros, o TCE AM poderá determinar que o
responsável por infração considerada grave seja inabilitado para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração
pública estadual.
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Inabilitação

Art. 42 - Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal
declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco
anos, de licitação nas Administrações Públicas Estaduais e Municipais.

(Inédita – Prof. Herbert Almeida)

Por conflito de competência, o TCE AM não pode declarar a inidoneidade de
licitante fraudador, uma vez que tal atribuição é de competência exclusiva de
ministro de Estado, secretário estadual ou municipal e equivalentes
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Medidas cautelares

Prof. Herbert Almeida

Medida cautelar
a) sustação do ato impugnado;

b) suspensão do processo ou do procedimento administrativo, inclusive com a vedação da
prática de atos inerentes ou com relação imediata com o caso examinado, ainda que
indiretamente;

c) o afastamento temporário de responsável quando 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;

d) a determinação à autoridade competente para que adote as providências necessárias à
anulação de contrato considerado ilegal;

e) indisponibilidade de bens por prazo não superior a um ano dos responsáveis
considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração quando o
responsável puder retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar
novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento.
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Solicitação do arresto dos bens
Art. 57 - O Tribunal poderá por intermédio do Ministério Público, solicitar à Procuradoria
Geral do Estado ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhes sejam
jurisdicionados as medidas necessárias aos arrestos dos bens dos responsáveis julgados
em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua respectiva
restituição.

Recursos
Prof. Herbert Almeida



16 /0 8 /2 021

25

Recurso Quando
Efeito 

suspensivo
Novo 

relator
Prazo

Recurso ordinário  Decisão das Câmaras Sim Sim 15 dias
Recurso de 

reconsideração
 Decisão do Plenário Sim Sim 30 dias

Embargos de 
declaração

 Obscuridade, omissão ou contradição em
decisão do Tribunal

Sim Não 10 dias

Revisão

 erro de cálculo, ato ou documento;

 falsidade de documentos;

 superveniência de documento novo;

 nulidade por falta ou defeito de citação ou
notificação;

 ofensa a expressa disposição de lei.

Não Sim 5 anos

Recurso 
inominado

 ato do Presidente;

 inadmissão, pelo Presidente, de outros
recursos ou de revisão;

 ato do Vice-Presidente no exercício da
Presidência e como Relator de processos
administrativos internos.

Sim Sim 10 dias

João foi responsabilizado pelo Tribunal de Contas do Estado pelo cometimento de irregularidades
em sua gestão. Contudo, a forma de cálculo do débito que lhe foi imputado não foi apresentada
pelo Tribunal, sendo ainda que algumas disposições da decisão da Corte aparentavam contradição.

Nesse caso, será cabível:

a) a interposição de recurso de reconsideração, desde que a decisão seja de Câmara do Tribunal.

b) a apresentação de recurso de revisão, no prazo de até 30 dias.

c) a apresentação de recurso ordinário, contra a decisão final do Pleno.

d) a oposição de embargos de declaração, com o objetivo de resolver a obscuridade, omissão e
contradição na decisão da Corte

e) qualquer instrumento de recurso, uma vez que deverá prevalecer o duplo grau de jurisdição.

Inédita
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Muito obrigado e boa prova!
Prof. Herbert Almeida

Revisão TCE AM
Direito Administrativo

Prof. Herbert Almeida
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 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime jurídico-administrativo

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade

Prof.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Desconcentração

Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização

Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação 
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva 
(direito privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva

Prof.

PODERES ADMINISTRATIVOS

Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção
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APOSTAS

 Delegação do poder de polícia

 Entidades de direito público: todas as fases;

 Ent. admin. direito privado (por lei, serviços públicos do Estado, regime 
não concorrencial: cons., fisc. e sanção)

 Regulamentos autorizados: 

 Deslegalização / Podem inovar (com limites)

 Poder disciplinar (vínculo especial) vs. de polícia (vínculo geral)

Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Cassação, caducidade, contraposição, renúncia

Convalidação: competência / forma (sanáveis)
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Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos

Regulamentos
Regimentos
Resoluções
Decretos
Deliberações
Instruções 
normativas

Circulares
Ordens de serviço
Portarias
Avisos
Despachos
Ofícios
Instruções
Provimentos

Licença
Autorização
Permissão
Aprovação
Admissão
Visto
Homologação
Dispensa
Renúncia
Protocolo 
administrativo

Certidões
Atestados
Pareceres
Apostilas

Multa
Interdição de 
atividade
Destruição de 
coisas

 Silêncio administrativo / fato administrativo

 Tipicidade

 Espécies de atos administrativos

 Ordinatório, normativo, enunciativo, negocial e punitivo

 Negocial: licença, autorização e permissão.

APOSTAS
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Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS
 Concessão

 Licitação (concorrência ou diálogo competitivo)

 Pessoa jurídica ou consórcio de empresas

 Sem precariedade (não admite revogação)

 Natureza contratual

 Permissão

 Licitação (sem definir modalidade)

 Pessoa física ou jurídica 

 Título precário (admite revogação)

 Natureza contratual / contrato de adesão

Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização

 Ato unilateral

 Discricionário, precário e sem prazo

 Pessoa física ou jurídica

 Não exige licitação
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Prof.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

MODALIDADES

Pregão 

Concorrência

Concurso

Leilão

Diálogo competitivo 

Prof.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

CONTRATAÇÃO DIRETA

Inexigibilidade
 Fornecedor exclusivo

 Artista consagrado

 Serviço técnico profissional, com prestador de notória especialização

 Imóvel em virtude das características e da localização

 Credenciamento
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Prof.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensável
 Baixo valor

 Deserta ou fracassada

 Emergência ou calamidade pública

 Situações graves

Prof.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Contrato verbal 

 Instrumento de contrato

Cláusulas exorbitantes

Garantia

Alteração do contrato

Extinção

Reajuste, repactuação e revisão
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Muito obrigado e boa prova!
Prof. Herbert Almeida

Língua Portuguesa
Prof. Adriana Figueiredo
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Profª. Adriana Figueiredo

REVISÃO COM OS 4 ITENS 
MAIS RECORRENTES DO 

EDITAL, EM 31 QUESTÕES

REVISÃO DOS ITENS MAIS 
IMPORTANTES DO EDITAL EM 28 

QUESTÕES

Profª Adriana Figueiredo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização
interna.
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de
tempos e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos
de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos.
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e
verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de
coesão textual.
Ortografia.
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Profª Adriana Figueiredo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Acentuação gráfica.
Emprego do sinal indicativo de crase.
Pontuação.
Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística:
norma culta.

I. Elementos de construção do 
texto e seu sentido: interpretação 

e organização interna

Prof. Adriana Figueiredo
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ARGUMENTAÇÃO

Prof. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

TESE
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Profª Adriana Figueiredo

A questão a seguir deve ser respondida a partir do fragmento a seguir.

“O boi, substantivo masculino, com que nós acudimos às urgências do estômago, pai
do rosbife, rival da garoupa, entre pacífico e filantrópico, não é justo que viva... isto
é, que morra obscuramente nos matadouros.” (Machado de Assis)

Considerando esse fragmento como argumentativo, sua tese seria:

A) Devemos acabar com os matadouros.
B) Precisamos modificar nossa alimentação.
C) Não é justo matar o boi nos matadouros.
D) É justo matar bois para a alimentação humana.
E) Deve-se usar carne e peixe em nossa alimentação

01. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado

Profª Adriana Figueiredo

A questão a seguir deve ser respondida a partir do fragmento a seguir.

“O boi, substantivo masculino, com que nós acudimos às urgências do estômago, pai
do rosbife, rival da garoupa, entre pacífico e filantrópico, não é justo que viva... isto
é, que morra obscuramente nos matadouros.” (Machado de Assis)

Considerando esse fragmento como argumentativo, sua tese seria:

A) Devemos acabar com os matadouros.
B) Precisamos modificar nossa alimentação.
C) Não é justo matar o boi nos matadouros.
D) É justo matar bois para a alimentação humana.
E) Deve-se usar carne e peixe em nossa alimentação

01. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

O AUTOR PRETENDE CRITICAR...
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Profª Adriana Figueiredo

Um grande filósofo disse:

“Nem todo problema que se tem com a namorada se deve necessariamente ao
modo capitalista de produção”.

Com essa frase, o autor pretende criticar

A) o sistema capitalista.
B) a mistura indevida de planos diferentes.
C) o envolvimento pessoal na argumentação.
D) a visão sentimental da economia capitalista.
E) a indicação de uma só causa para todos os fatos.

02. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado

Profª Adriana Figueiredo

Um grande filósofo disse:

“Nem todo problema que se tem com a namorada se deve necessariamente ao
modo capitalista de produção”.

Com essa frase, o autor pretende criticar

A) o sistema capitalista.
B) a mistura indevida de planos diferentes.
C) o envolvimento pessoal na argumentação.
D) a visão sentimental da economia capitalista.
E) a indicação de uma só causa para todos os fatos.

02. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

VISÃO POSITIVA/ VISÃO 
NEGATIVA
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Profª Adriana Figueiredo

Os segmentos machadianos a seguir têm o amor por tema. Assinale a opção que
mostra uma visão positiva desse sentimento.

A) “O amor é cego.”

B) “O amor é fecundo de ilusões.”

C) “Os amores novos fazem esquecer os velhos.”

D) “O amor para mim é o idílio de um semestre, um curto período sem chamas nem
lágrimas.”

E) “O amor não nasce de uma circunstância fortuita, nem de uma longa intimidade,
é uma harmonia entre duas naturezas, que se reconhecem e completam.”

03. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado

Profª Adriana Figueiredo

Os segmentos machadianos a seguir têm o amor por tema. Assinale a opção que
mostra uma visão positiva desse sentimento.

A) “O amor é cego.”

B) “O amor é fecundo de ilusões.”

C) “Os amores novos fazem esquecer os velhos.”

D) “O amor para mim é o idílio de um semestre, um curto período sem chamas nem
lágrimas.”

E) “O amor não nasce de uma circunstância fortuita, nem de uma longa intimidade,
é uma harmonia entre duas naturezas, que se reconhecem e completam.”

03. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

Assinale a frase que apresenta uma visão negativa das crianças.

A) A familiaridade produz as crianças.

B) As crianças necessitam mais de modelos que de críticos.

C) Adultos são crianças obsoletas.

D) O maior homem do mundo não perde seu coração de criança.

E) O problema com as crianças é que elas não são retornáveis.

04. FGV - 2019 - Prefeitura de Angra dos Reis - RJ - Docente I -
Educação Infantil e do 1º ao 5º ano de escolaridade
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Profª Adriana Figueiredo

Assinale a frase que apresenta uma visão negativa das crianças.

A) A familiaridade produz as crianças.

B) As crianças necessitam mais de modelos que de críticos.

C) Adultos são crianças obsoletas.

D) O maior homem do mundo não perde seu coração de criança.

E) O problema com as crianças é que elas não são retornáveis.

04. FGV - 2019 - Prefeitura de Angra dos Reis - RJ - Docente I -
Educação Infantil e do 1º ao 5º ano de escolaridade

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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Profª Adriana Figueiredo

RELAÇÕES DE SENTIDO

Profª Adriana Figueiredo

Assinale a opção que apresenta o pensamento que se estrutura a partir de uma
oposição.
A) “A ciência comete suicídio quando adota um credo.”

B) “Não há nenhum mal no átomo, apenas na alma dos homens.”

C) “Uma ciência que hesita em esquecer seus fundadores está perdida.”

D) “O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é quem faz as
verdadeiras perguntas.”

E) “É preciso observar simplesmente; o espírito do observador deve ser passivo, ou
seja, deve calar-se; ele ouve a natureza e escreve o que ela dita.”

05. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio
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Profª Adriana Figueiredo

Assinale a opção que apresenta o pensamento que se estrutura a partir de uma
oposição.
A) “A ciência comete suicídio quando adota um credo.”

B) “Não há nenhum mal no átomo, apenas na alma dos homens.”

C) “Uma ciência que hesita em esquecer seus fundadores está perdida.”

D) “O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é quem faz as
verdadeiras perguntas.”

E) “É preciso observar simplesmente; o espírito do observador deve ser passivo, ou
seja, deve calar-se; ele ouve a natureza e escreve o que ela dita.”

05. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio
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Profª Adriana Figueiredo

Todas as frases a seguir estruturam-se a partir de uma comparação, à exceção de
uma. Assinale-a.

A) “O sono é um rastejar do homem dentro de si mesmo.”

B) “Sem dúvida o sonho é para o espírito o que o sono é para o corpo.”

C) “Quem conhece os outros é sábio; quem conhece a si mesmo é iluminado.”

D) “É tão difícil observar a si mesmo quanto olhar para trás sem se voltar.”

E) “Para o socialismo, assim como para a religião cristã, a pior propaganda são os
seus sequazes.”

06. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio

Profª Adriana Figueiredo

Todas as frases a seguir estruturam-se a partir de uma comparação, à exceção de
uma. Assinale-a.

A) “O sono é um rastejar do homem dentro de si mesmo.”

B) “Sem dúvida o sonho é para o espírito o que o sono é para o corpo.”

C) “Quem conhece os outros é sábio; quem conhece a si mesmo é iluminado.”

D) “É tão difícil observar a si mesmo quanto olhar para trás sem se voltar.”

E) “Para o socialismo, assim como para a religião cristã, a pior propaganda são os
seus sequazes.”

06. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio
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Profª Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

Todas as frases a seguir estruturam-se em duas partes. Assinale a opção em que a
segunda parte mostra uma intensificação da primeira.

A) “Valoriza-te para mais; os outros se ocuparão em abaixar o preço.”

B) “Quem conhece os outros é sábio; quem conhece a si mesmo é iluminado.”

C) “Diz-se da melhor companhia: sua conversa é instrutiva, seu silêncio, formativo.”

D) “Nenhum homem é uma ilha autossuficiente; cada um é parte do continente.”

E) “O problema da vida é este: como romper a própria solidão, como comunicar-se
com os outros.”

07. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

Todas as frases a seguir estruturam-se em duas partes. Assinale a opção em que a
segunda parte mostra uma intensificação da primeira.

A) “Valoriza-te para mais; os outros se ocuparão em abaixar o preço.”

B) “Quem conhece os outros é sábio; quem conhece a si mesmo é iluminado.”

C) “Diz-se da melhor companhia: sua conversa é instrutiva, seu silêncio, formativo.”

D) “Nenhum homem é uma ilha autossuficiente; cada um é parte do continente.”

E) “O problema da vida é este: como romper a própria solidão, como comunicar-se
com os outros.”

07. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo



16 /0 8 /2 021

50

Profª Adriana Figueiredo

LÓGICA

Profª Adriana Figueiredo

São todos descobridores ruins, que pensam que não há terra quando conseguem ver
apenas o mar.” (Francis Bacon)

Assinale a opção que mostra um problema lógico desse pensamento.

A) Não conseguir distinguir causa e consequência.

B) Ser incapaz de organizar cronologicamente os fatos.

C) Fazer uma dedução fundamentada em falsa oposição.

D) Não levar em conta o conhecimento tradicional.

E) Desacreditar as opiniões de autoridades.

08. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

São todos descobridores ruins, que pensam que não há terra quando conseguem ver
apenas o mar.” (Francis Bacon)

Assinale a opção que mostra um problema lógico desse pensamento.

A) Não conseguir distinguir causa e consequência.

B) Ser incapaz de organizar cronologicamente os fatos.

C) Fazer uma dedução fundamentada em falsa oposição.

D) Não levar em conta o conhecimento tradicional.

E) Desacreditar as opiniões de autoridades.

08. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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RECORRÊNCIA

Prof. Adriana Figueiredo

RECORRÊNCIA

Prof. Adriana Figueiredo
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Profª Adriana Figueiredo

Alguém definiu o especialista como um homem que conhece cada vez mais sobre
cada vez menos; essa definição mostra um problema do conhecimento moderno,
que é

A) a falta de critério na análise dos fatos.

B) a incapacidade dos estudiosos de hoje.

C) a impossibilidade de conhecer-se a realidade.

D) a ausência de um estudo verdadeiro dos fatos.

E) a enorme quantidade de informações sobre cada tema.

09. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado

Profª Adriana Figueiredo

Alguém definiu o especialista como um homem que conhece cada vez mais sobre
cada vez menos; essa definição mostra um problema do conhecimento moderno,
que é

A) a falta de critério na análise dos fatos.

B) a incapacidade dos estudiosos de hoje.

C) a impossibilidade de conhecer-se a realidade.

D) a ausência de um estudo verdadeiro dos fatos.

E) a enorme quantidade de informações sobre cada tema.

09. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

“A grande tragédia da ciência: o massacre de uma bela hipótese por parte de um
horrível fato.” (A. Huxley)

Esse pensamento confirma um problema da investigação científica. Assinale a opção
que o apresenta.

A) Os fatos não confirmarem as hipóteses.

B) Os fatos se apoiarem em hipóteses possíveis.

C) As hipóteses serem comprovadas pelos fatos.

D) Não serem criadas hipóteses prováveis para os fatos.

E) Os fatos e as hipóteses mostrarem harmonia completa.

10. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio
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Profª Adriana Figueiredo

“A grande tragédia da ciência: o massacre de uma bela hipótese por parte de um
horrível fato.” (A. Huxley)

Esse pensamento confirma um problema da investigação científica. Assinale a opção
que o apresenta.

A) Os fatos não confirmarem as hipóteses.

B) Os fatos se apoiarem em hipóteses possíveis.

C) As hipóteses serem comprovadas pelos fatos.

D) Não serem criadas hipóteses prováveis para os fatos.

E) Os fatos e as hipóteses mostrarem harmonia completa.

10. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio
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RECORRÊNCIA/REESCRITURA

Prof. Adriana Figueiredo

RECORRÊNCIA/REESCRITURA

Profª Adriana Figueiredo

“A ciência é a inteligência do mundo; a arte, o seu coração”.
(M. Gorki)

A oposição entre ciência e arte nessa frase está, respectivamente, nos seguintes
valores:

A) entendimento X sentimento.

B) observação X interpretação.

C) repetição X criatividade.

D) fatos X hipóteses.

E) verdade X ilusão.

11. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

“A ciência é a inteligência do mundo; a arte, o seu coração”.
(M. Gorki)

A oposição entre ciência e arte nessa frase está, respectivamente, nos seguintes
valores:

A) entendimento X sentimento.

B) observação X interpretação.

C) repetição X criatividade.

D) fatos X hipóteses.

E) verdade X ilusão.

11. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

“O difícil seria escolher para qual das duas torcer”; com essa frase, o autor do texto
mostra que

A) há valores importantes nas duas “potências”.

B) não reconhece valor em nenhuma das forças.

C) não gostaria de tomar partido.

D) admite que as duas facções são igualmente fortes.

E) constata que são forças radicalmente opostas.

12. FGV - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Administração

Profª Adriana Figueiredo

“O difícil seria escolher para qual das duas torcer”; com essa frase, o autor do texto
mostra que

A) há valores importantes nas duas “potências”.

B) não reconhece valor em nenhuma das forças.

C) não gostaria de tomar partido.

D) admite que as duas facções são igualmente fortes.

E) constata que são forças radicalmente opostas.

12. FGV - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Administração
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INFERÊNCIA
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16 /0 8 /2 021

60

Profª Adriana Figueiredo

Um cartaz mostrava o seguinte:

“O seu filho quer duas gotinhas da sua atenção.
Vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil!”

Sobre os termos desse cartaz, assinale a afirmativa inadequada.

A) As palavras do cartaz são dirigidas aos pais.

B) Todos os menores de 5 anos devem ser vacinados.

C) A finalidade da vacina é o combate à paralisia infantil.

D) “seu filho” indica que só os meninos recebem a vacina.

E) “duas gotinhas” se refere à quantidade da vacina aplicada.

13. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Fundamental

Profª Adriana Figueiredo

Um cartaz mostrava o seguinte:

“O seu filho quer duas gotinhas da sua atenção.
Vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil!”

Sobre os termos desse cartaz, assinale a afirmativa inadequada.

A) As palavras do cartaz são dirigidas aos pais.

B) Todos os menores de 5 anos devem ser vacinados.

C) A finalidade da vacina é o combate à paralisia infantil.

D) “seu filho” indica que só os meninos recebem a vacina.

E) “duas gotinhas” se refere à quantidade da vacina aplicada.

13. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Fundamental
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Profª Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

A Prefeitura de São Paulo vai criar um manual para orientar funcionários de empresas de
limpeza urbana sobre como proceder ao se depararem com grafites e pichações em muros
públicos.

Uma lei municipal proíbe inscrições em espaços públicos sem autorização. O problema é que
obras autorizadas já foram apagadas por servidores da limpeza.

Previsto para outubro, o documento tentará esclarecer funcionários da limpeza sobre o que
deve ou não ser apagado. Os agentes passarão por um treinamento.

A limpeza de grafites gerou constrangimento nas últimas duas gestões municipais.

(Davi Ribeiro. Folhapress)

14. FGV - Prefeitura de Cuiabá - MT - Profissional de Nível Superior -
Contador
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Profª Adriana Figueiredo

Deduz-se do texto que

A) os funcionários de limpeza urbana apagam todas as pichações.

B) os servidores da Prefeitura de São Paulo seguem a lei.

C) algumas pichações constrangedoras foram apagadas.

D) nem toda inscrição deve ser considerada vandalismo.

E) o treinamento vai ensinar como apagar as inscrições de rua.

14. FGV - Prefeitura de Cuiabá - MT - Profissional de Nível Superior -
Contador

Profª Adriana Figueiredo

Deduz-se do texto que

A) os funcionários de limpeza urbana apagam todas as pichações.

B) os servidores da Prefeitura de São Paulo seguem a lei.

C) algumas pichações constrangedoras foram apagadas.

D) nem toda inscrição deve ser considerada vandalismo.

E) o treinamento vai ensinar como apagar as inscrições de rua.

14. FGV - Prefeitura de Cuiabá - MT - Profissional de Nível Superior -
Contador
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INTERTEXTUALIDADE

Prof. Adriana Figueiredo



16 /0 8 /2 021

64

Profª Adriana Figueiredo

A frase a seguir que foi estruturada a partir de outra bastante conhecida
(intertextualidade) é:

A) “A pressa é inimiga da refeição.”

B) “Quem não fez nada, não sabe nada.”

C) “A pressa gera o erro em todas as coisas.”

D) “Em toda iniciativa pensa bem aonde queres chegar.”

E) “Sem entusiasmo nunca se realizou nada de grandioso.”

15. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado

Profª Adriana Figueiredo

A frase a seguir que foi estruturada a partir de outra bastante conhecida
(intertextualidade) é:

A) “A pressa é inimiga da refeição.”

B) “Quem não fez nada, não sabe nada.”

C) “A pressa gera o erro em todas as coisas.”

D) “Em toda iniciativa pensa bem aonde queres chegar.”

E) “Sem entusiasmo nunca se realizou nada de grandioso.”

15. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

II. Semântica: sentido e emprego dos 
vocábulos; campos semânticos; 

emprego de tempos e modos dos 
verbos em português

Prof. Adriana Figueiredo
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II. Semântica: sentido e emprego 
dos vocábulos; campos 

semânticos; emprego de tempos e 
modos dos verbos em português

Prof. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

“Os negociantes não têm amigos, apenas clientes.”

Nesta frase há uma ligação semântica entre negócios/clientes, ligação essa que não
se repete de forma adequada em

A) Santos têm devotos.

B) Ladrões têm furtos.

C) Políticos têm eleitores.

D) Escritores têm leitores.

E) Artistas têm admiradores.

16. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

“Os negociantes não têm amigos, apenas clientes.”

Nesta frase há uma ligação semântica entre negócios/clientes, ligação essa que não
se repete de forma adequada em

A) Santos têm devotos.

B) Ladrões têm furtos.

C) Políticos têm eleitores.

D) Escritores têm leitores.

E) Artistas têm admiradores.

16. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

SENTIDO FIGURADO

Profª Adriana Figueiredo

Assinale a opção que apresenta a frase inteiramente construída com vocábulos em
sentido lógico, não figurado.

A) “Os olhos são a morada da vergonha.”

B) “A juventude é a embriaguez sem vinho.”

C) “A velhice é o abrigo de todos os males.”

D) “Realizando coisas justas, tornamo-nos justos.”

E) “A consciência é um Deus para todos os mortais.”

17. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

Assinale a opção que apresenta a frase inteiramente construída com vocábulos em
sentido lógico, não figurado.

A) “Os olhos são a morada da vergonha.”

B) “A juventude é a embriaguez sem vinho.”

C) “A velhice é o abrigo de todos os males.”

D) “Realizando coisas justas, tornamo-nos justos.”

E) “A consciência é um Deus para todos os mortais.”

17. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

Assinale a opção que apresenta a frase inteiramente construída com vocábulos em
sentido lógico, não figurado.

A) “Os olhos são a morada da vergonha.”

B) “A juventude é a embriaguez sem vinho.”

C) “A velhice é o abrigo de todos os males.”

D) “Realizando coisas justas, tornamo-nos justos.”

E) “A consciência é um Deus para todos os mortais.”

17. FGV - 2021 - IMBEL - Advogado
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Profª Adriana Figueiredo

Assinale a frase em que todos os termos estão empregados em sentido lógico, sem
exemplos de linguagem figurada.

A) “A ignorância não é inocência, mas pecado.”

B) “A cultura é o melhor conforto para a velhice.”

C) “Nem mesmo os deuses lutam contra o destino.”

D) “É melhor saber coisas inúteis do que não saber nada.”

E) “As raízes da cultura são amargas, mas os frutos são doces.”

18. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio

Profª Adriana Figueiredo

Assinale a frase em que todos os termos estão empregados em sentido lógico, sem
exemplos de linguagem figurada.

A) “A ignorância não é inocência, mas pecado.”

B) “A cultura é o melhor conforto para a velhice.”

C) “Nem mesmo os deuses lutam contra o destino.”

D) “É melhor saber coisas inúteis do que não saber nada.”

E) “As raízes da cultura são amargas, mas os frutos são doces.”

18. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio
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Profª Adriana Figueiredo

III. Morfologia: reconhecimento, 
emprego e sentido das classes 

gramaticais

Prof. Adriana Figueiredo
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PREPOSIÇÕES E CONJUNÇÕES

Prof. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

“Minha história foi composta como uma aquisição para a eternidade, não para ser
ouvida por ocasião do triunfo na competição de um dia.”

Na frase acima, o conector que mostra seu valor semântico corretamente é:

A) como / modo.

B) para / tempo.

C) para / direção.

D) por / causa.

E) de / propriedade.

19. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio



16 /0 8 /2 021

74

Profª Adriana Figueiredo

“Minha história foi composta como uma aquisição para a eternidade, não para ser
ouvida por ocasião do triunfo na competição de um dia.”

Na frase acima, o conector que mostra seu valor semântico corretamente é:

A) como / modo.

B) para / tempo.

C) para / direção.

D) por / causa.

E) de / propriedade.

19. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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Profª Adriana Figueiredo

Para manter o sentido original, o vocábulo mas no texto do cartaz

“Mãe, desculpe! Deixei o quarto bagunçado, mas fui arrumar o Brasil.”

não pode ser substituído por

A) porém.

B) todavia.

C) contudo.

D) portanto.

E) entretanto.

20. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Fundamental

Profª Adriana Figueiredo

Para manter o sentido original, o vocábulo mas no texto do cartaz

“Mãe, desculpe! Deixei o quarto bagunçado, mas fui arrumar o Brasil.”

não pode ser substituído por

A) porém.

B) todavia.

C) contudo.

D) portanto.

E) entretanto.

20. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Fundamental
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Profª Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

21. FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão



16 /0 8 /2 021

77

Profª Adriana Figueiredo

Os termos sublinhados no texto 1 são conectores, ou seja, ligam partes do texto; a
opção abaixo em que o valor semântico de um desses termos NÃO está
corretamente indicado é:

A) segundo = conformidade;

B) quando = tempo;

C) como = conformidade;

D) assim = modo;

E) com = companhia.

21. FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão

Profª Adriana Figueiredo

Os termos sublinhados no texto 1 são conectores, ou seja, ligam partes do texto; a
opção abaixo em que o valor semântico de um desses termos NÃO está
corretamente indicado é:

A) segundo = conformidade;

B) quando = tempo;

C) como = conformidade;

D) assim = modo;

E) com = companhia.

21. FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão



16 /0 8 /2 021

78
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Profª Adriana Figueiredo

VERBOS

Prof. Adriana Figueiredo
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Profª Adriana Figueiredo

“Não sei ver nada do que vejo; vejo bem apenas o que relembro.”

A mesma relação entre as formas verbais sublinhadas se repete de forma correta em

A) fazer / faço.

B) prover / provo.

C) comprar / comprei.

D) trazer / trazia.

E) dizer / diz.

22. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio

Profª Adriana Figueiredo

“Não sei ver nada do que vejo; vejo bem apenas o que relembro.”

A mesma relação entre as formas verbais sublinhadas se repete de forma correta em

A) fazer / faço.

B) prover / provo.

C) comprar / comprei.

D) trazer / trazia.

E) dizer / diz.

22. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

O célebre escritor Emerson declarou certa vez: “Cometa um crime e tu descobrirás
como o mundo é de vidro.”
Para que essa frase esteja enquadrada na norma culta da língua, a forma que lhe
devemos dar é:

A) Comete um crime e você descobrirá como o mundo é de vidro;

B) Cometa um crime e tu vais descobrir como o mundo é de vidro;

C) Comete um crime e você vai descobrir como o mundo é de vidro;

D) Comete um crime e tu descobrirás como o mundo é de vidro;

E) Cometa um crime e descobrirás como o mundo é de vidro.

23. FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão
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Profª Adriana Figueiredo

O célebre escritor Emerson declarou certa vez: “Cometa um crime e tu descobrirás
como o mundo é de vidro.”
Para que essa frase esteja enquadrada na norma culta da língua, a forma que lhe
devemos dar é:

A) Comete um crime e você descobrirá como o mundo é de vidro;

B) Cometa um crime e tu vais descobrir como o mundo é de vidro;

C) Comete um crime e você vai descobrir como o mundo é de vidro;

D) Comete um crime e tu descobrirás como o mundo é de vidro;

E) Cometa um crime e descobrirás como o mundo é de vidro.

23. FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão

#ANOTAAÍ
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Profª Adriana Figueiredo

Um pensamento célebre diz:

“Conhece-te a ti mesmo.”

Assinale a opção que mostra a variação formal de pessoa dessa frase imperativa que
está gramaticalmente errada.

A) Conheçamo-nos a nós mesmos.

B) Conheçam-se a vocês mesmos.

C) Conhecei-vos a vós mesmos.

D) Conheça-se a você mesmo.

E) Conheço-me a mim mesmo.

24. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio

Profª Adriana Figueiredo

Um pensamento célebre diz:

“Conhece-te a ti mesmo.”

Assinale a opção que mostra a variação formal de pessoa dessa frase imperativa que
está gramaticalmente errada.

A) Conheçamo-nos a nós mesmos.

B) Conheçam-se a vocês mesmos.

C) Conhecei-vos a vós mesmos.

D) Conheça-se a você mesmo.

E) Conheço-me a mim mesmo.

24. FGV - 2021 - IMBEL - Cargos de Nível Médio



16 /0 8 /2 021

83

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

IV. Sintaxe: frase, oração e 
período; termos da oração; 
processos de coordenação e 

subordinação

Prof. Adriana Figueiredo
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ADJUNTO ADNOMINAL 
X 

COMPLEMENTO NOMINAL

Prof. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

25. FGV - 2019 - MPE-RJ - Oficial do Ministério Público

A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com todos os homens de
melhor qualidade dos séculos passados. (Descartes)

Os termos que desempenham igual função nessa frase são:

A) de todos os bons livros / de melhor qualidade;

B) de todos os bons livros / dos séculos passados;

C) com todos os homens / dos séculos passados;

D) com todos os homens / de melhor qualidade;

E) de todos os bons livros / com todos os homens.
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Profª Adriana Figueiredo

25. FGV - 2019 - MPE-RJ - Oficial do Ministério Público

A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com todos os homens de
melhor qualidade dos séculos passados. (Descartes)

Os termos que desempenham igual função nessa frase são:

A) de todos os bons livros / de melhor qualidade;

B) de todos os bons livros / dos séculos passados;

C) com todos os homens / dos séculos passados;

D) com todos os homens / de melhor qualidade;

E) de todos os bons livros / com todos os homens.

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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ORAÇÕES REDUZIDAS

Prof. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

Confúcio disse: “Há três métodos para ganhar sabedoria: primeiro, por reflexão, que
é o mais nobre; segundo, imitando-se, que é o mais fácil; e terceiro, por experiência,
que é o mais amargo”.

Propomos, a seguir, algumas substituições para termos dessa frase; aquela que
torna o texto mais adequado é:

A) sabedoria / a sabedoria;

B) o mais nobre / o nobríssimo;

C) imitando-se / por imitação;

D) o mais fácil / o facílimo;

E) por experiência / através da experiência.

26. FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão
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Profª Adriana Figueiredo

Confúcio disse: “Há três métodos para ganhar sabedoria: primeiro, por reflexão, que
é o mais nobre; segundo, imitando-se, que é o mais fácil; e terceiro, por experiência,
que é o mais amargo”.

Propomos, a seguir, algumas substituições para termos dessa frase; aquela que
torna o texto mais adequado é:

A) sabedoria / a sabedoria;

B) o mais nobre / o nobríssimo;

C) imitando-se / por imitação;

D) o mais fácil / o facílimo;

E) por experiência / através da experiência.

26. FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão

#ANOTAAÍ
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Profª Adriana Figueiredo

“- Esterco – respondeu Oscar, farejando aborrecimento: - Por quê? Não lhe cheira
bem?”
A oração reduzida “farejando aborrecimento” pode ser adequadamente substituída
por uma oração desenvolvida, na seguinte estrutura:

A) “enquanto farejava aborrecimento”.

B) “quando farejou aborrecimento”.

C) “após farejar aborrecimento”.

D) “sem deixar de farejar aborrecimento”.

E) “ao farejar aborrecimento”.

27. FGV - 2019 - Prefeitura de Salvador - BA - Professor - Português

Profª Adriana Figueiredo

“- Esterco – respondeu Oscar, farejando aborrecimento: - Por quê? Não lhe cheira
bem?”
A oração reduzida “farejando aborrecimento” pode ser adequadamente substituída
por uma oração desenvolvida, na seguinte estrutura:

A) “enquanto farejava aborrecimento”.

B) “quando farejou aborrecimento”.

C) “após farejar aborrecimento”.

D) “sem deixar de farejar aborrecimento”.

E) “ao farejar aborrecimento”.

27. FGV - 2019 - Prefeitura de Salvador - BA - Professor - Português
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Profª Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

“A comunicação entre as redes internacionais ligadas ao crime organizado são
realizadas para negociar armas e drogas”.

A oração reduzida sublinhada teria como forma nominalizada equivalente:

A) para que se negociem armas e drogas;

B) para a negociação de armas e drogas;

C) para que sejam negociadas armas e drogas;

D) para que se negociassem armas e drogas;

E) para o negócio de armas e drogas ser realizado.

28. FGV - MPE-RJ - Analista do Ministério Público - Processual



16 /0 8 /2 021

90

Profª Adriana Figueiredo

“A comunicação entre as redes internacionais ligadas ao crime organizado são
realizadas para negociar armas e drogas”.

A oração reduzida sublinhada teria como forma nominalizada equivalente:

A) para que se negociem armas e drogas;

B) para a negociação de armas e drogas;

C) para que sejam negociadas armas e drogas;

D) para que se negociassem armas e drogas;

E) para o negócio de armas e drogas ser realizado.

28. FGV - MPE-RJ - Analista do Ministério Público - Processual

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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OBRIGADA
Prof. Adriana Figueiredo
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Professora: Adriana Figueiredo

@professoraadrianafigueiredo

Direito Constitucional

Profª. Nelma Fontana
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 Originário

 Derivado Reformador

 Derivado Revisor

 Derivado Decorrente

 Difuso

Poder Constituinte

1. (FGV/Câmara de Salvador – BA/Analista) Foi apresentada proposta de emenda constitucional
subscrita por um terço dos Deputados Federais. A proposta almeja criar um imposto e contém
disposição expressa determinando a sua cobrança em relação a fatos geradores ocorridos no
mesmo exercício financeiro, excepcionando, com isso, a vedação contida no Art. 150, III, b, da
Constituição da República de 1988.
À luz da sistemática constitucional a respeito dos limites materiais e formais ao exercício do poder
reformador, a proposta:
A) não afronta os limites materiais, pois somente os direitos e garantias individuais previstos no
Título II da Constituição não podem ser alterados via emenda;
B) afronta os limites formais, pois a proposta de emenda deveria ser apresentada, conjuntamente,
por um terço dos Deputados Federais e um terço dos Senadores;
C) não afronta os limites materiais, pois a vedação à cobrança de imposto em relação a fatos
geradores ocorridos no mesmo exercício financeiro não configura direito individual;
D) afronta os limites materiais, pois quaisquer direitos e garantias individuais previstos na
Constituição, mesmo fora do Título II, devem ser respeitados pelo poder reformador;
E) afronta os limites formais, pois somente o Presidente da República pode apresentar propostas
de emenda que criem tributos.
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2. (FGV/MPE-RJ/Analista) João, Professor de Direito Constitucional, explicou aos seus alunos que
“a ordem constitucional é viva, de modo que as vicissitudes da realidade e as peculiaridades do
caso concreto possibilitarão a obtenção de novas normas constitucionais, ainda que o texto
permaneça inalterado.”
A explicação de João se ajusta a uma concepção:
A) contratual da Constituição, expressando a denominada reforma constitucional;
B) concretista da Constituição, expressando a denominada reforma constitucional;
C) formalista da Constituição, expressando a denominada revisão constitucional;
D) concretista da Constituição, expressando a denominada mutação constitucional;
E) formalista da Constituição, expressando a denominada mutação constitucional.

 Princípio da Unidade da Constituição

 Princípio do efeito integrador

 Princípio da máxima efetividade

 Princípio da conformidade funcional

 Princípio da harmonização

 Interpretação conforme a Constituição

Interpretação Constitucional
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3. (FGV/SEFAZ- MT/Auditor Fiscal) Analise o fragmento a seguir.
“Sempre que uma norma jurídica comportar mais de um significado possível, deve o intérprete
optar por aquele que melhor realize o espírito da Constituição, rejeitando as exegeses contrárias
aos preceitos constitucionais.”
Assinale a opção que indica o princípio de interpretação constitucional a que o fragmento se
refere.
A) Princípio da Unidade da Constituição.
B) Princípio da Interpretação Conforme a Constituição.
C) Princípio da Supremacia da Constituição.
D) Princípio da Força Normativa da Constituição.
E) Princípio da Concordância Prática.

 Plena

 Contida

 Limitada

Eficácia das normas constitucionais
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4. (FGV/AL-RO/Advogado) Renomado professor afirmou que a fruição de certos direitos previstos
na Constituição da República pressupõe a sua integração pela legislação infraconstitucional, que
irá detalhar as prestações a serem oferecidas, os beneficiários e as respectivas fontes de custeio.
Considerando a aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a explicação do
referido professor indica que os referidos direitos estão previstos em normas de eficácia
A) limitada e de princípio programático.
B) limitada e de princípio institutivo.
C) contida e aplicabilidade mediata.
D) plena e aplicabilidade imediata.
E) contida e aplicabilidade direta.

Art. 58, § 3º: As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas
Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou
separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de
fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao
Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Comissão Parlamentar de Inquérito
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5. (FGV/TCE-RJ/Auditor) Dois deputados federais, líderes dos seus partidos políticos na
respectiva Casa Legislativa, logo no início da legislatura, decidiram mobilizar-se com o objetivo de
instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. A respeito da comissão a ser instaurada, é
correto afirmar que:
A) por ter poderes de investigação próprios de autoridade judicial, pode vir a determinar, em
deliberação fundamentada, a quebra de sigilo telefônico;
B) por tratar-se de comissão temporária, não é preciso observar-se, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da
respectiva Casa;
C) comissão dessa natureza possui poderes próprios de autoridade judiciária, podendo convocar
qualquer membro do Poder Executivo para prestar esclarecimentos;
D) não pode convocar advogados para prestar esclarecimentos, pois esses agentes
desempenham função essencial à administração da justiça;
E) pode vir a determinar, em deliberação devidamente fundamentada, a realização de busca
domiciliar, a ser cumprida durante o dia.

Organização do Estado
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6. (FGV/SEFAZ- MT/Auditor Fiscal) Sobre a organização político-administrativa do Estado
brasileiro, analise as afirmativas a seguir.
I. O Estado brasileiro divide-se em entes federativos de três diferentes níveis organizados
hierarquicamente.
II. Os Municípios podem legislar de forma suplementar sobre matérias elencadas pela Constituição
de 1988 como sendo de competência legislativa concorrente.
III. A competência legislativa sobre assuntos de interesse local é privativa dos Municípios.
Assinale:
A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa III estiver correta.
C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

OBRIGADA
Profª. Nelma Fontana
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Revisão de Véspera 
TCE AM

Prof. Silvio Sande
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01. (Revisão de Véspera - TCE AM)

Segundo a NBC TG Estrutura Conceitual, os investidores, credores por empréstimo e outros
credores, existentes e em potencial, representam os usuários primários para quem os relatórios
contábil-financeiros de propósito geral são direcionados.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

a) Esses relatórios contêm todas as informações de que os usuários primários necessitam.

b) Os usuários primários possuem semelhantes necessidades de informação.

c) Esses relatórios não fornecem informação para auxiliá-los a estimar o valor da entidade 
que reporta a informação.

d) Os usuários primários não podem requerer que as entidades que reportam a informação, 
forneçam a eles, diretamente, as informações de que necessitam.

e) A entidade que presta a informação não fornece informações adicionais que sejam mais 
úteis a um subconjunto particular de usuários primários.
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02. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Quanto às situações patrimoniais existentes, assinale a afirmativa correta.

a) Um fato permutativo com contas patrimoniais de Ativo e Passivo resultará numa
variação positiva ou negativa na situação líquida inicial

b) A equação fundamental da contabilidade de uma situação patrimonial favorável será
composta por Patrimônio Líquido igual a Ativo mais Passivo

c) O resultado do exercício, quando a despesa for maior que a receita, provocará um
patrimônio líquido negativo mesmo quando o patrimônio liquido apresentar saldo inicial
positivo

d) Uma situação líquida de passivo a descoberto é quando o saldo do Patrimônio
Líquido está negativo e o Ativo positivo

e) Uma situação patrimonial inconcebível é quando o Passivo é maior que o Ativo, desde
que o Ativo esteja positivo
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03. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Um clube cobrava uma anuidade de R$ 2.400,00. Ele foi inaugurado em março de
2004, sendo que não possuía sócios antes dessa data. Em 01 de março, ele foi
procurado por setenta candidatos a associados. Destes, quarenta se tornaram sócios em
março, vinte em abril e dez em maio. O pagamento da anuidade é feito no mês em que
a pessoa se torna sócia e os benefícios podem ser usufruídos a partir do mês seguinte do
pagamento.

De acordo com o Regime de Competência, a receita reconhecida pelo clube em maio de 
2004 foi de

a) R$ 2.000,00.

b) R$ 4.000,00.

c) R$ 12.000,00.

d) R$ 14.000,00.

e) R$ 24.000,00.
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04. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Em 02/01/x1, a Atacadista Iota S.A. adquiriu 100.000 unidades do Protetor Solar Y, por um
custo unitário de R$ 10,00. Em 09/01/x1, a companhia adquiriu mais 30.000 unidades, por
um custo unitário de R$ 11,30. Em 15/01/x1, a companhia vendeu 40.000 unidades desse
produto, por um preço de R$ 16,00 cada. Em 23/01/x1, foram adquiridas mais 20.000
unidades, por um custo unitário de R$ 9,75. Em 30/01/x1, a companhia vendeu 60.000
unidades, por R$ 15,50 cada.

Como a companhia não possuía estoques iniciais desse produto, a diferença entre os valores
pelos quais o custo dos Protetores Solares Y vendidos durante janeiro de x1 poderá ser
apresentado, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, será de:
a) R$ 10.000;
b) R$ 10.600;
c) R$ 13.000;
d) R$ 24.000;
e) R$ 34.000.
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05. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Uma sociedade empresária precisava comprar computadores para seus funcionários, de modo
a expandir seus negócios. Para isso, ela contratou um especialista para indicar qual seria o
melhor modelo. Por esse serviço pagou R$ 2.000.

Após definido o modelo, ela comprou os computadores, cujo preço era R$ 200.000. Como a
compra era grande, conseguiu um desconto de 10% sobre o valor.

O frete para receber os computadores foi de R$ 1.000. Além disso, para receber os
computadores em segurança, contratou um seguro no valor de R$ 500.

Quando os computadores chegaram à sociedade empresária, ela gastou R$ 10.000, com um
programa antivírus anual, e, R$ 12.000, com os programas básicos essenciais para o
funcionamento. Além disso, ofereceu um treinamento para seus funcionários, que custou R$
5.000.

Depois de concluído o treinamento, a sociedade empresária ofereceu uma festa para
promover a expansão, na qual gastou R$ 20.000. Além disso, gastou R$ 14.000 em
publicidade, com base na compra dos novos computadores.



16 /0 8 /2 021

105

A partir das informações acima, assinale a opção que indica o acréscimo no ativo da empresa
com a compra dos computadores.

a) R$ 181.000.

b) R$ 193.500.

c) R$ 198.500.

d) R$ 208.500.

e) R$ 210.500.

06. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Uma entidade queria comprar um forno de embutir para a sua copa. Para isso, contratou um
especialista, que sugeriu o modelo mais adequado, sendo remunerado em R$ 300 pelo
serviço.

Em 01/03/2018, a entidade adquiriu o forno, no valor de R$ 1.600. O forno veio com
garantia de um ano, sendo que a entidade pagou a garantia estendida de mais um ano, no
valor de R$ 600. Para a entrega, a entidade pagou o frete no valor de R$ 200. Além disso,
a entidade pagou R$ 1.000 para a instalação do forno. A entidade pretende utilizar o forno
durante oito anos e estima que os custos de remoção sejam de R$ 800.
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Assinale a opção que indica o custo do forno contabilizado no ativo imobilizado da entidade,
no momento do reconhecimento inicial.
a) R$ 2.800.
b) R$ 3.600.
c) R$ 3.900.
d) R$ 4.200.
e) R$ 4.500.

07. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Uma entidade adquiriu móveis planejados para sua sala de reuniões. Os móveis custaram R$
6.000 e o frete de R$ 200 foi pago pelo fornecedor. Além disso, a instalação dos móveis
teve um custo de R$ 600. Na ocasião, estimou- se que a remoção dos móveis no final do
contrato de locação do imóvel será de R$ 900.

Em relação aos móveis adquiridos, assinale a opção que indica o valor a ser contabilizado no
Ativo Imobilizado da entidade.

a) R$ 6.000,00
b) R$ 6.200,00.
c) R$ 6.600,00.
d) R$ 7.500,00.
e) R$ 7.700,00.
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08. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Uma empresa adquiriu um ar condicionado para o escritório de seu diretor por R$ 1.200,00
com a cláusula de um ano de garantia. A empresa adquiriu a garantia estendida oferecida
pelo fabricante pagando mais R$ 200,00. Além disso, o frete para levar o ar condicionado
até a empresa foi de R$ 100,00.

Na sala do diretor, foi necessário quebrar uma parte da parede para colocar o ar
condicionado, o que custou R$ 50,00, mais os gastos com instalação, de R$ 300,00. Na
ocasião, estimou-se que a remoção do ar condicionado e a restauração da parede depois de
três anos (quando irá encerrar o contrato de locação e a empresa deverá mudar de sede)
será de R$ 400,00.

Na data de aquisição, o ar condicionado deve estar contabilizado no balanço patrimonial da 
empresa por

a) R$ 1.400,00.

b) R$ 1.700,00.

c) R$ 1.750,00.

d) R$ 2.050,00.

e) R$ 2.250,00.
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09. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Em 31/12/2014, a Cia. XYZ comprou um veículo para ser utilizado por um de seus diretores,
por R$ 60.000. Na data, a sociedade empresária pagou o seguro anual, no valor de R$
36.000, e mais R$ 2.000, para instalar o ar condicionado no veículo.
A sociedade empresária esperava que o veículo fosse utilizado por quatro anos e depois
vendido por R$ 20.000. A legislação permite a depreciação do carro à taxa de 20% ao
ano.
Em 31/12/2015, a sociedade empresária passou por uma reestruturação e foi definido que
o veículo passaria a ser utilizado por outro diretor. Ela estima que o veículo seja utilizado por
mais dois anos e não seja aproveitado depois disso.

Assinale a opção que indica, em 31/12/2016, o valor do veículo no Ativo Imobilizado do 
Balanço Patrimonial da Cia. XYZ.

a) R$ 25.000.

b) R$ 25.750.

c) R$ 26.800.

d) R$ 39.250.

e) R$ 41.000.
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10. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Em 02/01/2016, uma entidade obteve um empréstimo bancário no valor de R$ 50.000, com
prazo de dois anos, para a construção de uma máquina para produção. Os juros mensais do
empréstimo eram de R$ 200.

A empresa iniciou a construção do ativo, em 03/01/2016, e concluiu em 31/12/2016. O
ativo começou a ser utilizado em 01/03/2017.

Assinale a opção que indica a apropriação dos juros nos dois anos de empréstimo.
a) R$ 4.800 como despesa financeira.
b) R$ 4.800 como ativo imobilizado.
c) R$ 2.000 como ativo imobilizado e R$ 2.800 como despesa financeira.
d) R$ 2.400 como despesa financeira e R$ 2.400 como ativo imobilizado.
e) R$ 2.800 como ativo imobilizado e R$ 2.000 como despesa financeira.
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11. (Revisão de Véspera - TCE AM)
De acordo com o CPC 04 (R1) - Ativo Intangível, o preço que uma entidade paga para
adquirir separadamente um ativo intangível reflete sua expectativa sobre a probabilidade
de os benefícios econômicos futuros esperados, incorporados no ativo, serem gerados a favor
da entidade. São exemplos de custos diretamente atribuíveis a um ativo intangível adquirido
separadamente, EXCETO:

a) impostos não recuperáveis sobre a compra;
b) honorários profissionais diretamente relacionados;
c) custos com testes;
d) custos de benefícios aos empregados;
e) custos de treinamento.

12. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Em relação ao ativo intangível gerado internamente, de acordo com o Pronunciamento Técnico
CPC 04 (R1) - Ativo Intangível, assinale a afirmativa correta.

a) Os gastos com a pesquisa são contabilizados como ativo ou como despesa, dependendo
da expectativa de rentabilidade futura.
b) Os gastos com desenvolvimento são sempre reconhecidos como ativo.
c) O custo deste ativo inclui os gastos diretamente atribuíveis, necessários à criação, produção
e preparação para ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração.
d) A amortização é iniciada a partir do momento em que a fase de desenvolvimento estiver
concluída.
e) O valor residual deste ativo não pode ser modificado.
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13. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Uma entidade adquiriu um carro para utilizar em seus negócios, em 01 de janeiro de 2010,
por R$ 50.000,00. Na data, ela pretendia utilizar o carro durante oito anos, ao final dos
quais seu valor residual era estimado em zero.

Em 31/12/2013, a entidade fez a avaliação do valor recuperável do carro e estimou o
valor líquido de venda em R$ 20.000,00, enquanto o valor presente dos benefícios futuros em
uso era de R$ 15.000,00.

O valor do carro apresentado no balanço patrimonial da entidade, em 01/01/2014, era de
a) R$ 15.000,00.
b) R$ 18.750,00.
c) R$ 20.000,00.
d) R$ 25.000,00.
e) R$ 31.250,00.
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14. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Em dezembro de 2013, a administração de determinada empresa decidiu encerrar as
atividades em uma de suas unidades a partir de 2014, a fim de cortar custos. A notícia
foi mantida em sigilo, sendo que apenas os diretores e o contador sabiam dos planos
para esta unidade.

Dado que os custos com rescisões trabalhistas eram estimados em R$ 300.000,00 e, com
outros gastos, em R$ 150.000,00, o procedimento correto em 31/12/2013 foi

a) contabilizar uma provisão de R$ 150.000,00.

b) contabilizar uma provisão de R$ 225.000,00.

c) contabilizar uma provisão de R$ 300.000,00.

d) contabilizar uma provisão de R$ 450.000,00.

e) não contabilizar a provisão.

15. (Revisão de Véspera - TCE AM)
A Cia. Delta é uma corporação de grande porte, com negócios em diversos países. Nos
últimos anos a companhia tem sido duramente criticada por políticos e ativistas, pois
adota uma estrutura societária que lhe permite reduzir a carga de impostos recolhidos
ao Fisco do país que constitui seu principal mercado de atuação. A repercussão dessas
críticas junto aos consumidores prejudicou severamente a reputação da companhia, tendo
forte impacto em seus negócios. A fim de mitigar esses danos, em 2015 a Cia. Delta
voluntariamente aderiu a um código de conduta empresarial, comprometendo-se a
destinar a entidades de assistência social, anualmente, o equivalente a no mínimo um
terço a mais de recursos do que sua principal concorrente neste país.
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Ao final do exercício de 2015, para que a Cia. Delta reconheça uma provisão relativa a
esse compromisso, é necessário que ela tenha:

a) criado expectativas válidas em terceiros de que cumprirá esse compromisso;

b) identificado as entidades assistenciais para as quais pretende destinar esses recursos;

c) se comprometido através de contratos com as entidades assistenciais para as quais
pretende destinar esses recursos;

d) ciência do montante exato que destinará a essas entidades;

e) estabelecido um cronograma para o pagamento desses valores.

16. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Uma entidade apresentava em 31/12/2013 os seguintes ativos em seu balanço patrimonial:
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As máquinas foram adquiridas em 01/01/2012 e eram depreciadas pelo método dos
benefícios gerados. A empresa esperava permanecer com elas durante cinco anos e não
considerava o valor residual.

Em 31/12/2014, na elaboração das demonstrações contábeis, verificou-se que:
• A conta disponibilidades não havia considerado o pagamento de contas no valor de R$
12.000,00 em dezembro de 2013.
• A perda estimada em contas a receber era de 5% do saldo de clientes.
• O terreno poderia trazer benefícios de R$ 25.000,00 para a empresa.
• O valor das máquinas se aproximará melhor da realidade se depreciado pelo método
de linha reta.

Considerando- se apenas esses fatos, assinale a opção que indica o ativo total, em
31/12/2013, reapresentado nas demonstrações contábeis comparativas em 31/12/2014:
a) R$ 54.500,00.
b) R$ 59.700,00.
c) R$ 61.700,00.
d) R$ 63.700,00.
e) R$ 71.700,00.
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17. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Uma entidade comercial do setor de varejo efetua vendas a prazo dentro da sua estratégia
operacional.

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 12 - Ajuste a Valor Presente, as reversões dos
ajustes a valor presente dos ativos monetários qualificáveis desta entidade devem ser
apropriadas como
a) receitas operacionais.
b) outras receitas operacionais.
c) receitas financeiras.
d) despesas operacionais.
e) despesas financeiras.

18. (Revisão de Véspera - TCE AM)
A primeira e única operação de venda da Cia Sendor aconteceu em 10 de dezembro de x0.
Nessa data, ela vendeu um produto de R$100,00 em doze parcelas de R$10,00. O primeiro
vencimento aconteceu em janeiro de x1. Na contabilidade da Cia Sendor, em 31 de
dezembro de x0 essa operação gerou um:

a) decréscimo de R$100,00 na conta de estoque;
b) saldo líquido de R$100,00 na conta de clientes;
c) saldo líquido de R$120,00 na conta de clientes;
d) decréscimo de R$120,00 na conta de estoque;
e) saldo devedor de R$20,00 na conta de rendas a apropriar.
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19. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Evento subsequente ao período a que se referem as demonstrações contábeis é o evento

favorável ou desfavorável que ocorre entre a data final do período a que se referem as
demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações.

Assinale a opção que indica um evento subsequente que não origina ajustes.
a) Falência de cliente.
b) Declínio do valor justo de investimentos.
c) Decisão ou pagamento em processo judicial.
d) Descoberta de fraude que mostram que as demonstrações contábeis estavam incorretas.
e) Descoberta de erros que mostram que as demonstrações contábeis estavam incorretas.

20. (Revisão de Véspera - TCE AM) 
Uma instituição financeira apresentou os seguintes saldos em 31/12/X0:

- Caixa e bancos: 30.000
- Clientes a receber em 180 dias: R$100.000
- Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa: R$3.000
- Aluguel antecipado apropriado mensalmente de modo linear por 18 meses: R$54.000
- Direito de 3 anos sobre a folha de pagamento de outras entidades: R$90.000
- Carro usado para transportar funcionários: R$40.000
- Depreciação acumulada do carro: R$10.000
- Aplicação financeira com prazo de resgate de 720 dias: R$50.000
- Contas a receber relativas à venda de móveis do escritório para recebimento em 390
dias: R$45.000
-- Dividendos a receber em 90 dias: R$12.000

Prof. Silvio Sande
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Assinale a alternativa correta em relação ao seu balanço patrimonial.

A) O ativo circulante é de R$139.000.
B) O ativo circulante é de R$205.000.
C) O ativo realizável a longo prazo é de R$113.000.
D) Os investimentos são de R$50.000.
E) O ativo imobilizado é de R$75.000

Prof. Silvio Sande

21. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Em 02/01/2015, uma entidade contraiu um financiamento no valor de R$ 300.000 com vencimento 
em 31/12/2020. No contrato do financiamento havia algumas cláusulas a serem cumpridas.
Em 10/12/2015, a entidade comunicou ao banco que não iria cumprir uma das cláusulas 

contratuais.
Em 10/01/2016, o banco respondeu que não haveria sanções pelo descumprimento da cláusula.

Assinale a opção que indica a classificação do financiamento no balanço patrimonial da entidade, 
em 31/12/2015.
a) Ativo realizável a longo prazo.
b) Passivo circulante.
c) Passivo não circulante.
d) Resultado de exercícios futuros.
e) Reserva de contingências.
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22. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Uma sociedade empresária apresentava as seguintes contas em sua Demonstração do 
Resultado do exercício de 31/12/2016:

Compras de estoque: R$ 100.000;
Estoque inicial: R$ 30.000;
Estoque final: R$ 40.000;
Devolução de compras: R$ 20.000;
Devolução de vendas: R$ 15.000;
Vendas brutas: R$ 400.000;
Descontos financeiros concedidos: R$ 25.000;
Abatimentos concedidos: R$ 10.000;
Despesas operacionais: R$ 60.000;
Receitas financeiras: R$ 100.000.

Assinale a opção que indica o lucro bruto da empresa em 31/12/2016.
a) R$ 280.000
b) R$ 285.000
c) R$ 305.000
d) R$ 330.000
e) R$ 345.000
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23. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Uma sociedade empresária apresentava os seguintes balanços patrimoniais, em 31/12/2016 e em
31/12/2017.

Além disso, a Demonstração do Resultado do Exercício, em 31/12/2017, era a seguinte:
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Assinale a opção que indica o fluxo de caixa gerado pela atividade operacional da sociedade 
empresária, em 2017.

a) R$ 81.200.

b) R$ 88.000.

c) R$ 108.000.

d) R$ 138.000.

e) R$ 158.000.

24. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Uma empresa possuía, em 31/12/2016, ativo circulante formado por caixa e estoques.
Na data a empresa apresentava os seguintes índices de liquidez:

Liquidez Imediata= 1,0 e Liquidez Corrente=3,0.

Assinale a opção correta sobre a empresa, em 31/12/2016.
a) O valor do ativo circulante é duas vezes o valor do passivo circulante.
b) O passivo circulante é maior do que o saldo da conta caixa.
c) O ativo não circulante é menor do que o passivo não circulante.
d) O passivo circulante tem saldo igual à conta estoques.
e) O saldo da conta caixa é metade do valor do estoque

.

Prof. Silvio Sande



16 /0 8 /2 021

121

25. (Revisão de Véspera - TCE AM)

Uma sociedade empresária apresentava os seguintes índices de endividamento geral
e de composição do endividamento, nos anos de 2014 a 2016:
.

Prof. Silvio Sande

Sobre essa sociedade empresária, assinale a afirmativa correta.
a) Há uma diminuição nos passivos onerosos.
b) A empresa aproxima-se de seu equilíbrio estrutural.
c) Há um aumento na rentabilidade.
d) Há um aumento nos prazos de pagamento das dívidas.
e) Há um aumento na parcela do ativo financiada por recursos próprios.
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26. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Em 2013, uma entidade apresentou margem líquida de 3% e, em 2014, de 1,8%.

Assinale a opção que representa um motivo para essa diminuição.
a) Aumento das despesas operacionais.
b) Venda de ativo imobilizado com lucro.
c) Compra de estoque com pagamento a prazo.
d) Integralização de capital social em dinheiro.
e) Pagamento de empréstimo bancário.

Prof. Silvio Sande

27. (Revisão de Véspera - TCE AM)
Uma empresa do ramo de confecção de roupas apresenta um Prazo Médio de Rotação dos 
Estoques (PMRE) de 50 dias, um Prazo Médio de Recebimento das Vendas (PMRV) de 40 dias 
e um Prazo Médio de Pagamento de Compras (PMPV) de 30 dias.

Com base nessas informações, é correto afirmar que:
a) o Ciclo Operacional dessa empresa está entre 75 e 85 dias;
b) o Ciclo Econômico é menor do que 45 dias;
c) o Ciclo Financeiro é maior ou igual a 50 dias;
d) o Ciclo Operacional é maior do que 93 dias;
e) o Ciclo Financeiro é menor do que 43 dias.

Prof. Silvio Sande
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Prof. Silvio Sande
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Contabilidade Pública
Prof. Gilmar Possati

Ementa (CASP)
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Apostas (cenários)

Apostas (cenários)
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NBC TSP 1 NBC TSP 2
Transação sem Contraprestação: é aquela em que a
entidade recebe ativos ou serviços ou tem passivos
extintos e em contrapartida entrega valor irrisório ou
nenhum valor em troca.

“ESTADO IMPÉRIO”

Exemplos: Tributos, Transferências, Doações, Multas.

A maior parte das VPAs do Setor Público decorrem de
transações sem contraprestação.

Mensuração:

Regra = valor justo

Tributos = melhor estimativa (enquanto não
efetivamente arrecadados)

Transação com Contraprestação: é aquela em que a
entidade recebe ativos ou serviços ou tem passivos
extintos e entrega valor aproximadamente igual em
troca, prioritariamente sob a forma de dinheiro, bens,
serviços ou uso de ativos.

“ESTADO EMPRESA”

Exemplos: prestação de serviços, venda de bens,
juros, dividendos, royalties.

Empréstimos/financiamentos e valores recebidos em
nome de terceiros não são TCC.

Mensuração:

Regra = valor justo

Incertezas = gera VPD (não ajuste)

NBC TSP 3 NBC TSP 4
Provisão: passivo de prazo ou valor incerto.

Passivo Contingente: obrigação possível; resultante de
eventos passados; e existência depende de eventos
futuros incertos sem controle pela entidade; ou
obrigação presente, resultante de eventos passados,
mas não reconhecida por ser improvável saída de
recursos ou não ser possível fazer estimativa confiável.

Ativo Contingente: ativo possível; resultante de eventos
passados; e existência depende de eventos futuros
incertos sem controle pela entidade.

Ativo/Passivo Contingente NÃO reconhece. São
registrados em contas de controle do PCASP.

PROvável = reconhece provisão e divulga

Possível = não reconhece e divulga

Remoto = não reconhece e não divulga

Mensurados pelo valor de custo histórico (valor de
aquisição/produção/construção) ou valor realizável
líquido, dos dois o menor.

Exceções:

 Estoques adquiridos por meio de transação sem
contraprestação valor justo

 Bens do almoxarifado  custo médio
ponderado (art. 106, da Lei 4.320/64).

Devem ser mensurados pelo custo histórico ou pelo
custo corrente de reposição*, dos dois o menor, os
estoques mantidos para distribuição gratuita ou de valor
irrisório; Consumo no processo de produção de bens a
serem distribuídos gratuitamente ou por valor irrisório.

*custo que a entidade incorreria para adquirir o mesmo ativo na data
da demonstração contábil.
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ITENS A SEREM OBSERVADOS NA MENSURAÇÃO DO IMOBILIZADO

ITEM
ENTRA NO CUSTO DO 

IMOBILIZADO
NÃO ENTRA NO CUSTO 

DO IMOBILIZADO

Tributos não recuperáveis

Descontos Comerciais

Abatimentos

Custos de pessoal decorrentes de aquisição ou 
construção

Custos de preparação do local

Frete e manuseio

Honorários profissionais

Custos administrativos e outros custos indiretos

X

X
X

X

X

X

X

X

Elementos do custo de um ativo imobilizado

Mensuração inicial 
com base no valor de:

Aquisição

Construção

Inclui-se os 
gastos 

adicionais ou 
complementares

Produção   

CUSTOS SUBSEQUENTES

ITEM
NÃO

RECONHECE
RECONHECE OBSERVAÇÕES

Manutenção periódica Reconhecidos no Resultado

Melhoria ou adição
significativa

Parte complementar depreciada
separadamente, com novo critério

X

X
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Requisitos para reconhecimento do ativo intangível

Formas de Reconhecimento:

a) Aquisição separada: Registrar pelo preço de aquisição (observar tributos não
recuperáveis e custos diversos);

b) Geração interna: Separar as fases:
a) Fase de pesquisa: não deve ser reconhecido (gastos com pesquisa - VPD);
b) Fase de desenvolvimento: ativado quando observadas certas condições.

c) Aquisição por meio de transação sem contraprestação;

Marcas, listas de usuários, direitos sobre folha de pagamento e outros itens de
similares, gerados internamente, NÃO devem ser reconhecidos como
intangíveis.

Reconhecimento do ativo intangível
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Geração Interna

Estrutura do código da conta contábil

As contas contábeis do PCASP são identificadas por códigos com 
7 níveis de desdobramento, compostos por 9 dígitos.

As contas contábeis do PCASP são identificadas por códigos com 
7 níveis de desdobramento, compostos por 9 dígitos.

X  .  X  .  X  .  X  .  X  .  XX  .  XX 
 

1º Nível – Classe (1 dígito) 
2º Nível – Grupo (1 dígito) 
3º Nível – Subgrupo (1 dígito) 
4º Nível – Título (1 dígito) 
5º Nível – Subtítulo (1 dígito) 
6º Nível – Item (2 dígitos) 
7º Nível – Subitem (2 dígitos) 
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PATRIMONIAL

ORÇAMENTÁRIA

CONTROLE

Registro contábil por natureza de informação no PCASP

1 - Ativo 2 – Passivo e PL

5 - Controles da Aprovação do 
Planejamento e Orçamento

7 - Controles Devedores 8 - Controles Credores

4 - Variações Patrimoniais 
Aumentativas (VPA)

3 - Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD)

6 - Controles da Execução do 
Planejamento e Orçamento

D C

D                          C

D                          C

OS LANÇAMENTOS DEVEM DEBITAR E CREDITAR CONTAS QUE APRESENTEM A 
MESMA NATUREZA DE INFORMAÇÃO.!

Estrutura do PCASP – Classes e Grupos
PCASP

1 – Ativo
1.1 - Ativo Circulante
1.2 - Ativo Não Circulante

2 – Passivo e Patrimônio Líquido
2.1 - Passivo Circulante
2.2 - Passivo Não Circulante
2.3 - Patrimônio Líquido

3 – Variação Patrimonial Diminutiva
3.1 - Pessoal e Encargos
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais 
3.3 - Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.4 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
3.5 - Transferências Concedidas
3.6 - Desvalorização e Perda De Ativos
3.7 - Tributárias 
3.9 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

4 – Variação Patrimonial Aumentativa 
4.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
4.2 - Contribuições
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
4.4 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
4.5 - Transferências Recebidas
4.6 - Valorização e Ganhos Com Ativos
4.9 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

5 – Controles da Aprovação do Planejamento e 
Orçamento
5.1 - Planejamento Aprovado
5.2 - Orçamento Aprovado
5.3 - Inscrição de Restos a Pagar

6 – Controles da Execução do Planejamento e 
Orçamento
6.1 - Execução do Planejamento
6.2 - Execução do Orçamento
6.3 - Execução de Restos a Pagar

7 – Controles Devedores 
7.1 - Atos Potenciais
7.2 - Administração Financeira
7.3 - Dívida Ativa
7.4 - Riscos Fiscais
7.8 - Custos
7.9 - Outros Controles

8 – Controles Credores
8.1 - Execução dos Atos Potenciais
8.2 - Execução da Administração Financeira
8.3 - Execução da Dívida Ativa
8.4 - Execução dos Riscos Fiscais
8.8 - Apuração de Custos
8.9 - Outros Controles
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Balanço Orçamentário (BO)

Balanço Financeiro (BF)

Balanço Patrimonial (BP)

Demonstração das Variações 
Patrimoniais (DVP)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(DFC)

Demonstração da Mutação no 
Patrimônio Líquido (DMPL)

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público (DCASP)

Notas Explicativas (NE)

Informações Comparativas

Resultado Orçamentário
Arrecadado x Empenhado

A > E = Superávit Orçamentário
E > A = Déficit Orçamentário

Balanço Orçamentário
Resultado Execução Receita

Prevista x Arrecadada
P > A = Insuficiência
P < A = Excesso
P = A = Equilíbrio

Arrecadação

Resultado Execução Despesa
Fixada x Empenhada

F > E = Economia
F < E = Excesso *
F = E = Equilíbrio

Despesa
* Situação impossível

Capitalização (+)
Superávit Corrente e Déficit de Capital

Descapitalização (-)
Superávit de Capital e Déficit Corrente

Endividamento
Op. Crédito x Amortização Dívida

OC > AD = Aumento Endividamento
OC < AD = Excesso
OC = AD = Equilíbrio

Cumprimento da Regra de Ouro
Op. Crédito < ou = soma despesas capital 

(investimentos, inversões financeiras e amort. dívida).
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Resultado Financeiro 
Ingressos x Dispêndios ou confronto dos saldos

RP INscrito = INgresso Extraorçamentário
RP Pago = Dispêndio Extraorçamentário
I > D = Resultado Financeiro Positivo

Atenção! Não é Superávit Financeiro
O SF é calculado no balanço patrimonial

Balanço Financeiro

PCASP! Classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Saldo Patrimonial

• Estrutura da Lei 4.320 (ênfase nos aspectos orçamentário)
Financeiro x Permanente

Financeiro = independe de autorização orçamentária/legislativa 
Permanente = depende de autorização orçamentária/legislativa

• Estrutura das Normas (ênfase nos aspectos patrimonial)
Circulante x Não Circulante

Balanço Patrimonial
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Resultado Patrimonial
VPAs x VPDs

VPAs > VPDs = Superávit Patrimonial
VPDs > VPAs = Déficit Patrimonial

Demonstração das Variações Patrimoniais

• PCASP! Classes 3 e 4
• Resultado Patrimonial não é um indicador de desempenho
• NBC TSP 11: forma de apresentação das VPDs = natureza ou função. 
• Estrutura do PCASP detalha VPDs conforme a abordagem da natureza (obrigatório)

Métodos
MCASP = Direto

NBC TSP 12 = Direto ou Indireto
(incentiva o direto)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Juros e Dividendos 
Juros pagos ou recebidos: atividades operacionais

Dividendos recebidos: atividades de investimento
Dividendos pagos: fluxo das atividades de financiamento

Atividades Operacionais: Ingressos e desembolsos relacionados com a ação pública

Receitas Correntes; Remuneração Disponibilidades; Outras Receitas Derivadas/Originárias; Transferências

recebidas/concedidas; VPD Pessoal; Juros e Encargos da Dívida.

Atividades Investimento: aquisição e à alienação de ativo não circulante, adiantamentos ou
amortização de empréstimos concedidos.

Atividades Financiamento: recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e
financiamentos (obtidos); Integralização capital social (empresas dependentes)
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5º Nível (Subtítulo) – Consolidação

x.x.x.x.1.xx.xx CONSOLIDAÇÃO
Compreende os saldos que não serão excluídos nos
demonstrativos consolidados do OFSS.

x.x.x.x.2.xx.xx INTRA OFSS
Compreende os saldos que serão excluídos nos
demonstrativos consolidados do OFSS do mesmo ente.

x.x.x.x.3.xx.xx
INTER OFSS –

UNIÃO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos
consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes
das transações entre o ente e a União.

x.x.x.x.4.xx.xx
INTER OFSS –

ESTADO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos
consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes
das transações entre o ente e um estado.

x.x.x.x.5.xx.xx
INTER OFSS –

MUNICÍPIO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos
consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes
das transações entre o ente e um município.

Consolidação Nacional: inclui 1; exclui “tudão” (INTER e INTRA)!
Consolidação do Ente: inclui 1; exclui dígito 2 (INTRA)

X  .  X  .  X  .  X  .  X  .  XX  .  XX 
 

1º Nível – Classe (1 dígito) 
2º Nível – Grupo (1 dígito) 
3º Nível – Subgrupo (1 dígito) 
4º Nível – Título (1 dígito) 
5º Nível – Subtítulo (1 dígito) 
6º Nível – Item (2 dígitos) 
7º Nível – Subitem (2 dígitos) 

Questões



16 /0 8 /2 021

135

De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, as entidades do setor público que
reportam a informação contábil possuem características que impactam no processo de reconhecimento,
mensuração e evidenciação da informação contábil. Sobre o assunto, analise as afirmativas a seguir.

I – uma característica-chave da entidade do setor público que reporta a informação, inclusive de grupo dessas
entidades, é a existência de usuários de serviços ou provedores de recursos que são dependentes dos
Relatórios Contábeis de Propósitos Gerais (RCPGs) para fins de prestação de contas e responsabilização
(accountability) e tomada de decisão.

II – para possibilitar a elaboração das demonstrações contábeis, a entidade que reporta a informação deve
captar recursos e/ou deve utilizar recursos captados anteriormente para realizar atividades em benefício da
sociedade ou em nome dela.

III – se a imposição de requisitos para a informação contábil pressupõe que estas devam ser eficientes e
eficazes, é importante que seja exigido que os RCPGs sejam elaborados somente pelas entidades do setor
público para as quais existam usuários.

Está correto o que se afirma em

a) I, somente.
b) II, somente.
c) III, somente.
d) I e II, somente.
e) I, II e III.
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A NBC TSP 01 – Receita de Transação sem Contraprestação trata de questões que devem ser consideradas no
reconhecimento e na mensuração da receita das transações sem contraprestação. Entre essas questões, a
Norma contextualiza sobre as “especificações sobre ativos transferidos”, as quais correspondem a termos
legais ou regulamentares, ou acordo obrigatório, impostos sobre o uso de ativo transferido por entidades
externas à entidade que elabora as demonstrações contábeis. Sobre o assunto, analise as afirmativas a seguir.

I – As restrições sobre ativos transferidos exigem que a entidade consuma os benefícios econômicos futuros ou
o potencial de serviços do ativo conforme especificado ou devolva os benefícios econômicos futuros ou o
potencial de serviços ao transferente caso as restrições sejam descumpridas. Portanto, quando o recebedor
inicialmente reconhece o ativo sujeito a uma restrição, ele também incorre em passivo.

II – A obtenção do controle do ativo sujeito à restrição não impõe sobre o recebedor a obrigação presente de
transferir os benefícios econômicos futuros ou o potencial de serviços a terceiros quando o controle do ativo é
inicialmente obtido.

III – A especificação de que o ativo transferido deva ser consumido no provimento de produtos e serviços a
terceiros ou devolvido ao transferente é suficiente para originar um passivo quando a entidade obtém o
controle do ativo.

Está correto o que se afirma em

a) I, somente.
b) II, somente.
c) III, somente.
d) I e II, somente.
e) I, II e III.
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As demonstrações contábeis correspondem às demonstrações contábeis de propósito geral, destinadas a
satisfazer às necessidades de informação de usuários que não se encontram em condições de exigir relatórios
elaborados para atender às suas necessidades específicas. Acerca do assunto, conforme previsto na Lei n.
4.320/64, assinale a opção correta:

a) O superávit patrimonial é obtido pela diferença positiva entre as variações patrimoniais aumentativas e
diminutivas no âmbito do balanço patrimonial.
b) O resultado orçamentário é obtido pelo confronto entre as receitas previstas e as receitas arrecadadas no
âmbito do balanço orçamentário.
c) O superávit financeiro apurado no balanço financeiro é obtido quando há ingressos maiores que dispêndios.
d) O saldo patrimonial é obtido pelo confronto entre o ativo real e o passivo real no âmbito do balanço
patrimonial.
e) Os ativos e passivos são classificados no balanço patrimonial pelo grau decrescente de conversibilidade e
exigibilidade, respectivamente.

O Município de Caixa Prego adquiriu material para consumo pela Secretaria de Saúde municipal, a fim de atender a alta
demanda ocasionada pela campanha de vacinação do coronavírus e demais imunizações previstas no calendário nacional.
Considerando a correta contabilização dessa aquisição, o Setor de Contabilidade deverá efetuar o seguinte registro
contábil, no âmbito da natureza orçamentária, no momento do empenho da respectiva despesa:
a)
Débito – 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível
Crédito – 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
b)
Débito – 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito – 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
c)
Débito – 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível
Crédito – 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar
d)
Débito – 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível
Crédito – 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Pago
e)
Débito – 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito – 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível
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Um audaz auditor de controle externo em trabalho de auditoria regular solicitou algumas informações a um município
referentes ao exercício financeiro de 2020. O objetivo do auditor era verificar o resultado orçamentário do exercício de
2020. Entre outras informações, o município apresentou as seguintes, extraídas da sua contabilidade (valores em R$):

Receita Orçamentária Prevista 75.000.000,00
Receita Orçamentária Arrecadada 60.000.000,00
Despesa Orçamentária Empenhada 67.500.000,00
Despesa Orçamentária Liquidada 62.500.000,00
Transferências Financeiras Recebidas 4.500.000,00
Pagamento de Restos a Pagar 10.000.000,00
Reconhecimento de depreciação 2.000.000,00
Restos a Pagar inscritos no exercício 12.000.000,00

Com base nessas informações, o resultado orçamentário correto que o auditor deverá calcular é:
a) Superavitário em R$ 7.500.000,00
b) Deficitário em R$ 10.000.000,00
c) Deficitário em R$ 7.500.000,00
d) Superavitário em R$ 12.500.000,00
e) Deficitário em R$ 3.000.000,00

Acerca das Normas Brasileiras Técnicas do Setor Público (NBC TSP), assinale a assertiva correta:

a) Estoques devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, quando são
mantidos para distribuição gratuita ou por valor irrisório.
b) Entre as demonstrações contábeis aplicáveis ao setor público, conforme disposto na NBC TSP 11 –
Apresentação das Demonstrações Contábeis, estão o balanço patrimonial e o balanço financeiro.
c) Propriedade que é arrendada a outra entidade sob arrendamento mercantil financeiro é um exemplo de
Propriedade para Investimento, nos termos da NBC TSP 06.
d) Os custos de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de ativo
qualificável devem ser capitalizados como parte do custo desse ativo, conforme determina a NBC TSP 14 –
Custos de Empréstimos.
e) Caracterizam-se como evento subsequente, o evento, favorável ou desfavorável, que ocorre entre a data
das demonstrações contábeis e a data na qual são publicadas essas demonstrações.
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Conforme o mecanismo para consolidação das contas previsto no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP), as contas das operações que compreendem os saldos a serem excluídos dos demonstrativos
consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) de um mesmo ente devem ser identificadas
pelo dígito
a) 1 (consolidação)
b) 2 (intra OFSS)
c) 3 (inter OFSS – União)
d) 4 (inter OFSS – Estado)
e) 5 (inter OFSS – Município)

Acerca das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, julgue os itens a seguir e assinale a opção
correta:

I – No balanço patrimonial, segundo a estrutura da Lei n. 4.320/64, estarão demonstrados os ativos financeiro
e permanente, os passivos financeiro e permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. Nesse
sentido, caso o passivo real seja superior ao ativo real, há configuração de um saldo patrimonial denominado
de passivo a descoberto.
II – A demonstração das variações patrimoniais evidencias as variações patrimoniais qualitativas e
quantitativas e permite que a entidade do setor público calcule o resultado patrimonial.
III – Tanto o balanço orçamentário como o balanço financeiro evidenciam as receitas e despesas orçamentárias
executadas no exercício.
Está(ão) correto(s):
a) III, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas
d) II, apenas.
e) I, II e III.
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Acerca da NBC TSP – Estrutura Conceitual, analise as assertivas e julgue-as em V para (Verdadeiro) e F para
(Falso).
( ) As características qualitativas se subdividem em dois grupos, fundamentais e de melhoria, sendo a
relevância e a representação fidedigna, integrantes do primeiro grupo e a comparabilidade,
compreensibilidade, tempestividade e a suportabilidade, integrantes do segundo.
( ) Sobre a restrição inerente à informação contábil, para que as informações consigam alcançar os objetivos
propostos, em alguns casos, há necessidade do chamado equilíbrio ou compensação (trade-off) entre as
características qualitativas.
( ) No âmbito público, diferente do setor privado, a comparabilidade refere-se ao uso dos mesmos princípios
e da mesma base de elaboração, sendo de período a período ou em um único período, no mesmo ente.
( ) A verificabilidade (suportabilidade) é a qualidade da informação que presta auxílio aos usuários sobre os
fenômenos econômicos que se propõe representar.
( ) A verificabilidade da informação não é absoluta, por se tratar de que alguma informação pode ser mais
ou menos passível de verificação do que a outra.
Assinale a opção que corresponde à sequência correta:

a) V, V, F, F, V b) F, F, V, F, F c) F, V, F, V, V d) V, V, F, F, V e) F, F, F, V, V

Uma entidade do setor público possui dotação prevista em seu orçamento para manutenção de serviços
anteriormente concebidos, nos quais se destinam a atender obras de conservação e adequação de bens
imóveis. Nos termos da Lei n. 4.320/64, essa entidade deverá classificar a respectiva dotação como:

a) Transferências Correntes
b) Inversões Financeiras
c) Investimentos
d) Despesa de Custeio
e) Transferências de Capital
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OBRIGADO
@profgilmarpossati

Auditoria e Controle na
Admnistração Pública

Prof. Guilherme Sant’Anna
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CONTROLE DA AP

Controle da Adm. Pública

• CF/88:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
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Controle Externo

• CF/88:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
[...]
IV - realizar, por iniciativa própria, 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 demais entidades referidas no inciso II;

TCE-AM / 2013

Inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário podem ser realizadas pelo Tribunal de Contas por iniciativa de Comissão

A de inquérito.

B julgadora.

C revisora.

D de justiça.

E mista dos Poderes.
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Controle Externo

• CF/88 – Art. 71:
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso
Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as
medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de
título executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de
suas atividades.

Controle Interno
Finalidades do Controle Interno, segundo a CF/88:

Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação
de recursos públicos por entidades de direito privado.

Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem
como dos direitos e haveres da União.

Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
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(FGV / DPE RJ /2019)

(FGV / DPE RJ /2019)
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Auditoria no setor público: 
finalidades e objetivos; 
abrangência de atuação; 
formas e tipos

Classificação (NAT)

• Quanto à natureza:
• Auditorias de Regularidade

• Exame da legalidade e legitim. dos atos de gestão (CFOP);
• Auditorias de conformidade e contábeis

• Auditorias Operacionais
• Objetivam examinar 4 E’s c/ finalidade de…
• (…) Av. de desempenho p/ aperf. da gestão
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Classificação (ISSAI)

• Auditoria Financeira: determinar se a informação financeira é apresentada em 
conformidade com a estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório 
aplicável. 

• Auditoria Operacional: determinar se intervenções, programas e instituições 
estão operando em conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e 
efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento. Objetivo: responder a 
questões-chave de auditoria e apresentar recomendações para aperfeiçoamento.

Classificação (ISSAI)

• Auditoria de Conformidade: determinar se um objeto está em conformidade com 
normas identificadas como critérios. É realizada para avaliar se atividades, 
transações financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, 
as normas que regem a entidade auditada.
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TCE AM / 2008

O auditor, ao ser designado para proceder auditoria para avaliar se as normas da 
empresa estão efetivamente sendo aplicadas por seus colaboradores, estará 
realizando conceitualmente uma auditoria de

A áreas operacionais.

B conformidade.

C demonstrações contábeis.

D sistemas financeiros.

E atividades de detecção de fraude.

Outras Classificações IN 01/2001
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(FGV / ALERO /2018)

(FGV / TCM SP / 2015)
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Programas de auditoria;
Papéis de trabalho;

(FGV / CGM Niterói/2018)
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(FGV / Pref. Niterói / 2018)

Normas relativas à execução dos 
trabalhos de auditoria governamental;
Testes de auditoria; revisão analítica; 
entrevista; conferência de cálculo; 
confirmação; interpretação das 
informações; observação;
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Achados vs. Evidências

• Situação encontrada (aquilo que é) vs. critério (o que deveria ser)
• Atributos

• Situação
• Critério
• Causa
• Efeito
• Evidência

Disciplina: Altere aqui o nome                                               Professor: 
Coloque aqui o nome 

Testes e Procedimentos

Testes de 
observância

Testes 
substantivos

Efetivo
funcionamento dos 

controles int.

S.E.V. dos dados 
contábeis

Testes de detalhes
(transações e saldo)

Proced. analíticosProced. analíticos
substantivos (rev. 

analítica)
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FGV / IMBEL / 2021

(FGV / MPE AL /2018)
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(FGV / MPE AL /2018)

(FGV / MPE AL /2018)
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Normas relativas à opinião do 
auditor; relatórios e pareceres de 
auditoria; operacionalidade.

(FGV / MPE AL / 2018)
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(FGV / MPE AL / 2018)

NAGs

• Classificação do relatório quanto à natureza da opinião do profissional de auditoria 
governamental:

1) Relatório sem ressalvas, limpo ou pleno;

2) Relatório com ressalvas

3) Relatório adverso

4) Relatório com abstenção ou negativa de opinião
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(FGV / MPE AL/ 2018)

Guidelines for Internal Control 
Standards for the Public Sector –
INTOSAI

Internal Control – Integrated 
Framework – COSO
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COSO I

• Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança,
administração e outros profissionais da entidade, e desenvolvido para
proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos
relacionados a:

Operações;

Divulgação (confiabilidade de relatórios); e

Conformidade (cumprimento leis/regulamentos).

COSO I

• O controle interno consiste em cinco componentes integrados.

1) Ambiente de controle: tom da organização com relação às expectativas de controle nos
vários níveis; base para condução dos controles.

2) Avaliação de riscos: processo dinâmico e iterativo para identificar e avaliar os riscos à
realização dos objetivos. Base para determinar como os riscos serão gerenciados.

3) Atividades de controle: políticas e procedimentos para garantir o cumprimento das
diretrizes para mitigar os riscos (natureza preventiva ou detectiva). Inlcui o processamento da
informação
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COSO I

• O controle interno consiste em cinco componentes integrados.

4) Informação e comunicação: processo contínuo e iterativo de proporcionar, compartilhar e
obter as informações necessárias.

5) Monitoramento: avaliações (contínuas, independentes, ou ambas) para se certificar da
presença e do funcionamento de cada um dos cinco componentes de controle interno,
inclusive a eficácia do controle.

O Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO, na sigla em inglês)
apresentou, em 1992, um modelo amplamente aceito para o estabelecimento de controles internos
denominado “Controle Interno – Estrutura Integrada” – aplicável a entidades de grande, médio e
pequeno portes, com ou sem fins lucrativos, bem como ao setor público – , que ficou popularmente
conhecido como COSO I. Segundo esse modelo, controle interno:
a) é um processo de trabalho que deve ficar a cargo da unidade de auditoria interna de cada entidade;
b) é um processo conduzido pela estrutura de governança, pela administração e por pessoas da
organização;
c) é um processo que consiste de tarefas que devem ser realizadas ao menos uma vez em cada
exercício financeiro;
d) visa proporcionar certeza de que os objetivos da entidade serão alcançados;
e) não auxilia a organização a prever eventos externos que possam afetar negativamente o alcance de
seus objetivos.

(FGV / TCM SP / 2015)
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(FGV / CODEMIG / 2015)

(FGV / CODEMIG/ 2015)
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Testes em áreas específicas das 
demonstrações contábeis

▪ Todas as contas da contabilidade devem ser testadas para super e subavaliação

 Testes principais de superavaliação: contas devedoras (ativo e despesa)

 Testes principais de subavaliação: contas credoras (passivo e receita)

 SupeR: Razão p/ o documento de suporte

 Sub: Documento p/ o razão

Direção dos testes (superav. / subav.)
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FGV / TCM-SP / 2015

Em muitas entidades, o Imobilizado representa um dos grupos de contas mais 
relevantes do Ativo e, como está sujeito a registros sistemáticos durante o exercício, 
deve passar por procedimentos específicos no exame de auditoria. Dos objetivos 
apresentados, o que está dissociado da auditoria do Imobilizado é:

A) avaliação dos bens, inclusive quanto à correção monetária;

B) especificação do custo de reposição dos bens;

C) detecção de eventual existência de ônus;

D) identificação de critérios e extensões das depreciações;

E) verificação de existência, propriedade e posse.

Auditoria do Imobilizado

• A auditoria do imobilizado tem a finalidade de:
a) determinar sua existência física e a permanência em uso;
b) determinar se pertence à companhia;
c) determinar se foram utilizados os princípios de contabilidade geralmente aceitos, 
em bases uniformes;
d) determinar se o imobilizado não contém despesas capitalizadas e, por outro lado, a 
despesa não contém itens capitalizáveis;
e) determinar se os bens do imobilizado foram adequadamente depreciados e 
corrigidos monetariamente em bases aceitáveis;
f) determinar a existência de imobilizado penhorado, dado em garantia ou com 
restrição de uso;
g) determinar se o imobilizado está corretamente classificado nas demonstrações 
financeiras e se as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas.
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Normas brasileiras e 
internacionais para o exercício da 
auditoria interna

(FGV / ALERJ / 2017)
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(FGV / ALERJ / 2017)

(FGV / IBGE / 2016)
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(FGV / CM Salvador / 2018)

Amostragem estatística em 
auditoria
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FGV / CM SALVADOR / 2018

Na execução de trabalhos de auditoria, quando há muitos dados e transações a serem 
examinados, é muito comum a seleção de uma amostra para exame. 

A seleção procedida de forma que sempre haja um intervalo constante entre cada item 
selecionado, seja seleção direta na população ou por estratos, é denominada 
amostragem:   

A) aleatória;

B) casual;

C) intencional;

D) randômica;

E) sistemática. 

FGV / TCM-SP Adapt. / 2015

Na determinação da extensão dos testes de auditoria, em geral, o auditor emprega 
técnicas de amostragem, porém essas apresentam alguns riscos. Acerca dos riscos de 
amostragem, avalie as afirmativas a seguir.

I) O nível do risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar dos resultados 
afeta o tamanho da amostra.

II) O auditor está sujeito aos riscos de amostragem tanto nos testes substantivos 
quanto nos testes de observância.

É correto o que se afirma em:

A) somente I e II;

B) somente II e III;

(...)
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EVENTOS E TRANSAÇÕES 
SUBSEQUENTES

FGV / TCM SP / 2015

Em uma determinada entidade, as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 
de dezembro de 2014 foram aprovadas em 27 de fevereiro de 2015; o relatório do 
auditor independente foi emitido em 09 de março de 2015; as demonstrações 
contábeis foram divulgadas em 22 de março de 2015 e aprovadas pelos acionistas em 
04 de abril de 2015.
De acordo com a NBC TA 560, a data até quando o auditor independente deve 
executar procedimentos de auditoria desenhados para obter evidência de auditoria 
apropriada e suficiente sobre os eventos que afetaram as demonstrações contábeis é:
A) 31 de dezembro de 2014;
B) 27 de fevereiro de 2015;
C) 09 de março de 2015;
D) 22 de março de 2015;
E) 04 de abril de 2015.
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FGV / IMBEL / 2021

OBRIGADO
Prof. Nome do Professor
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ORÇAMENTO PÚBLICO

Profa. Luciana Marinho

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E 
PRINCÍPIOS

Profa. Luciana Marinho
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PLANO PLURIANUAL

D
O
M

REGIONALIZADA

Administração Pública Federal
Despesas de capital
Outras delas decorrentes
Programas de duração continuada

Crime de responsabilidade.

Planos e programas nacionais

PPA

Lei de Diretrizes Orçamentárias na CF/1988

METAS E PRIORIDADES 

DIRETRIZES DE POLÍTICA 
FISCAL 

ORIENTA A LOA

AGÊNCIAS FINANCEIRAS 
OFICIAIS DE FOMENTO

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

§
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Lei Orçamentária Anual na 
CF/1988 

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DE 
INVESTIMENTO 

ORÇAMENTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL

PPA
REDUZIR DESIGUALDADES 

SEGUNDO CRITÉRIO 
POPULACIONAL

PRAZOS:

PE ( 31/08)
PL (22/12)

VEDAÇÕES
Art. 167 

UNIVERSALIDADE (todas receitas e despesas)
ORÇAMENTO BRUTO (vedadas deduções)
UNIDADE ( único documento, consolidação)
NÃO VINCULAÇÃO ( vedado vincular receitas de
impostos)
EQUILÍBRIO ( regra de ouro, receitas igual
despesas)
DISCRIMINAÇÃO (especificar elementos)
ANUALIDADE ( Período 1 ano)

CRÉDITOS ADICIONAIS

Profa. Luciana Marinho
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Suplementares

Reforço de dotação orçamentária

Limitada ao exercício em que forem 
autorizados.

Autorizados por lei (LOA) 

Abertos por decreto do Poder 
Executivo 

Exceção ao princípio da 
exclusividade

Especial Extraordinário

Não haja dotação
orçamentária específica

Autorizados por lei especial

Abertos por decreto 

Recursos disponíveis 

Justificativa

Exceção ao princípio da
anualidade

Despesas urgentes e
imprevisíveis

Não é necessária indicar fonte 
de recursos

Abertos por medida 
provisória

Exceção ao princípio da
anualidade

Conhecimento ao PL 
após abertura

Recursos e justificativa

CRÉDITOS ADICIONAIS

FONTES PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

AUMENTO

 Excesso de arrecadação.

 Superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício

anterior.

 Operações de créditos autorizadas para esse fim.

SEM 
ALTERAÇÃO

 Anulação total ou parcial de dotação.

 Reserva de contingência

 Recursos sem despesas correspondentes.
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(FGV - Técnico Superior - Economia - DPE/RJ - 2019) Os créditos adicionais são
autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de
Orçamento que, em geral, têm vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem
abertos, mas uma das exceções refere-se aos créditos:

(A) suplementares, com saldo em aberto;
(B) extraordinários, abertos por decreto do Poder Executivo; 
(C) especiais, com saldo inscrito em restos a pagar; 
(D) especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício; 
(E) suplementares, abertos nos últimos quatro meses do exercício. 

CICLO ORÇAMENTÁRIO

Profa. Luciana Marinho
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O ciclo orçamentário possui 4 etapas 

Elaboração

Discussão, votação 
e aprovação

Execução 
(orçamentária e 

Financeira)

Controle e 
Avaliação

Emendas da LOA
(Qualquer parlamentar 

pode propor) 

CMOCMO
( 40 membros votam as 

emendas) 

CMO
(condicionantes 
para aprovação)

1. Compatíveis PPA e LDO.
2. Recursos necessários (anulação de despesa).

Excluídas
 Dotações para pessoal e seus encargos;
 Serviço da dívida;
 Transferências tributárias constitucionais para Estados,

Municípios e Distrito Federal;

EMENDAS PARLAMENTARES

DESPESA
RECEITA

Lei de Responsabilidade Fiscal

Erro ou omissão de ordem técnica ou 
legal.
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(FGV – Advogado Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) O Vereador João, ao
analisar o projeto de Lei Orçamentária Anual apresentado pelo Chefe do Poder Executivo, decidiu
apresentar uma emenda que se mostrava plenamente compatível com o plano plurianual e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que, para apresentá-la, deveria indicar os recursos necessários. À
luz da sistemática constitucional, esses recursos podem advir da anulação de despesas que digam
respeito a:

a) dotações para pessoal; 
b) serviço da dívida; 
c) programas sociais; 
d) transferências tributárias para outros Municípios; 
e) dotações para encargo de pessoal. 

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

 Examinar e emitir parecer (PPA, LDO, LOA, créditos adicionais,
planos e programas nacionais, regionais e setoriais, prestação de
Contas PR.

 Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.
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TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS

Profa. Luciana Marinho

1 Dimensão: objeto de 
gastos.

2 Dimensões: objeto de 
gasto e programa de 
trabalho

3 Dimensões: objeto de
gasto, programa de
trabalho e planejamento.

TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO BASE ZERO

 Análise crítica 

 Justificativa

 Priorização
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RECEITA PÚBLICA

Profa. Luciana Marinho

Ingresso público
(Sentido Amplo)

Receita

ORÇAMENTÁRIA
(Sentido estrito)

Ingresso EXTRAORÇAMENTÁRIO

Art. 3 , § único, Lei 4.320/64
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Art. 57 da Lei 4320/1964

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA

Receitas 
Arrecadadas

Operações de 
Crédito

Ainda que não Ainda que não 
previstas no 
orçamento.

AFETAÇÃO PATRIMONIAL

EFETIVAS

NÃO EFETIVAS 

(+ PL) Receitas correntes.

(=PL) Receitas de capital.

COERCITIVIDADE ORIGINÁRIA E DERIVADAS
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CLASSIFICAÇÃO POR 
NATUREZA

Receitas Correntes
Tributária e de contribuições, Patrimonial, Agropecuária,  Industrial , 
Serviços, Transferências Correntes, Outras receitas correntes.

Receitas de Capital
Constituição de dívidas: Operação de Crédito e Amortização de 
empréstimo.

Conversão, em espécie, de bens e direitos: Alienação de bens.

Transferência de Capital e Superávit do Orçamento Corrente.

DESPESA PÚBLICA

Profa. Luciana Marinho
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DESPESA CORRENTE
Não Contribuem (diretamente) para a
formação ou aquisição de um bem de capital.

Ex: Pagamento de pessoal, água,  energia, telefone e 
manutenção de equipamento

DESPESA DE 
CAPITAL

Contribuem (diretamente) para a formação ou
aquisição de um bem de capital.

Ex: Construção de uma escola, hospital

CATEGORIA 
ECONÔMICA

GND 4.320/64 GND  PORTARIA STN/SOF 163/2001

DESPESAS 
CORRENTES

Despesas de Custeio
Material de Consumo

3.1. Pessoal e Encargos Sociais
Inativos e Pensionistas

3.2. Juros e Encargos da dívida
JurosTransferências Correntes

Juros, Inativos e Pensionistas, 
Subvenções e Contribuições

3.3. Outras Despesas Correntes
Material de Consumo,  Subvenções e Contribuições

DESPESAS DE 
CAPITAL

Investimento 4.4. Investimentos
Contribuições e Auxílios, Aquisição de Software

Inversões Financeiras 4.5. Inversões Financeira
Contribuições e Auxílios

Transferência de Capital
Contribuições e Auxílios

4.6. Amortização da Dívida



16 /0 8 /2 021

181

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Profa. Luciana Marinho

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Equilíbrio entre Receita e Despesas  
+ Limitação de Empenho

AMF e ARF

Programação financeira e 
cronograma mensal de desembolso 

Controle de Custo e Avaliação de 
resultado de programas

Forma e montante da Reserva de 
Contingência 

Transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas
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Demonstrativo AMF

 Cumprimento das metas ano anterior.

 Metas anuais comparando-as com as fixadas nos três exercícios 

anteriores.

 Evolução do patrimônio líquido (últimos três exercícios).

 Situação financeira e atuarial do RGPS, RPPS do FAT.

 Estimativa da renúncia de receita.

 Margem de expansão das DOCC.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Anexos de Metas 
Fiscais

Anexos de Riscos 
Fiscais

Anexos da União

Metas anuais receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da
dívida pública.

Passivos contingentes + outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas + Providências

Políticas monetária, creditícia e 
cambial + Metas de Inflação



16 /0 8 /2 021

183

Geração de Despesa

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Adequação Orçamentária
e Financeira LOA

Compatibilidade com o 
PPA e LDO

Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)

Despesa Corrente

Derivada de Lei, MP ou ato AN

Obrigação Legal

Superior a DOIS 
EXERCÍCIOS.
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REQUISITOS DOCC

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Origem dos recursos 
para seu CUSTEIO

Não afetará as metas de 
resultados fiscais do AMF

Medida de Compensação

RECEITA

DESPESA

Toda despesa tem que cumprir os requisitos?

As despesas destinadas ao serviço da dívida e ao
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata
o inciso X do art. 37 da CF/1988 estão excluídas dessas
regras.
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Despesas com Pessoal

 Despesa corrente.

 Despesa obrigatória de caráter continuada.

 pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos
11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência,
independentemente de empenho.

 Verificada a cada 4 meses ( Relatório de Gestão Fiscal).

Alerta

(90%)
• Tribunal de 

Contas

Prudencial
( 95%)

Ente sofre restrições:
• CRIAR  E RESTRUTURAR 

CARGOS .
• CONCEDER REAJUSTE.
• PROVER CARGOS.
• HORA EXTRA   

Limite 
Total

• O percentual terá de ser 
eliminado nos dois 

quadrimestres 
seguintes.

Despesa com 
Pessoal

1ºQuadrimestre 2ºQuadrimestre

1/3
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Se não adotou as medidas?

Fica impedido 
de receber 
Transferências 
Voluntárias.

Fica impedido 
de contratar 
operações de 
crédito 

Fica impedido 
de obter 
garantias.

DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO

DÍVIDA 
CONSOLIDADA

DÍVIDA PÚBLICA 
MOBILIÁRIA

REFINANCIAMENTO 
DA DÍVIDA 

MOBILIÁRIA

OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO

CONCESSÃO DE 
GARANTIA
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Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito

25%

CHEFE DO EXECUTIVO 

QUADRIMESTREQUADRIMESTRE QUADRIMESTRE
DÍVIDA 
CONSOLIDADA 
EXTRAPOLOU

• Deve obter resultado primário (LIMITAÇÃO DE EMPENHO)
• ESTARÁ PROIBIDO DE REALIZAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO 

INTERNA OU EXTERNA

• Se não recuperou no prazo, fica impedido 
de obter transferências voluntárias.

lucianadepaulamarinho

t.me/afoparaconcursos
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OBRIGADA
Profa. Luciana Marinho
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