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APRESENTAÇÃO 

Estão abertas as inscrições do concurso Sefaz RR (Secretaria de Estado da Fazenda de 
Roraima). Os interessados devem se inscrever através do site da banca, o Cebraspe, até o dia 
24 de setembro. 
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Inicialmente a remuneração é de R$ 2.412,97, acrescida de Gratificação de Estímulo à 
Produtividade, nos termos do art. 32, I, da Lei Complementar nº 008/1994. Mas não se 
engane! A remuneração real é bem maior, alcançando os R$ 20 mil. 

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

- O que são apostas estratégicas? 

Cada matéria vem dividida em vários assuntos no edital, não é verdade?  

 

Pois bem, as apostas estratégicas são os conteúdos dentro de um determinado assunto do 
edital que entendemos terem maiores chances de serem cobrados na sua prova.  

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

Neste e-book, estamos disponibilizando gratuitamente justamente as  apos tas  es tratégic as  
mais  importantes , que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da banca. 

Bom demais, não??? De nada! (rs) 

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

 

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

Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado. 

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

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

 

E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões de 
conteúdo, não tem outra forma. 

A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à 
prova lembrando de tudo! 

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

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

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

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

https://bit.ly/revisoespoderosas
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Não é à toa, também, que temos tido excelentes resultados nos últimos concursos, com centenas 
de alunos aprovados, inclusive nos primeiros lugares. 

 

Nossas aulas contemplam: 

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

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

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

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

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

e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato melhore sua 
compreensão do conteúdo já estudado a partir de autoexplicação mental sobre questões 
conceituais, casos práticos e desafios. 
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Tudo isso em um material enxuto, com poucas páginas, para otimizar o tempo do aluno, 
permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 

 

Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas  
nos sas  aulas  demons trat ivas  (clique  aqui para confe r ir )!  

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

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

 

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

Então é isso. 

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

  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/secretaria-da-fazenda-do-estado-de-roraima-sefaz-rr-passo-estrategico/
https://bit.ly/revisoeseficientes2021
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                             Prof. Túlio Lages                            f 
Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

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

Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

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

 

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

 
passoestrategico 

  

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

Prof. Carlos Roberto1 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Classes de Palavras 

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

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

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

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

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

  

                                                 

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

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

Prof. Túlio Lages2 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Organização do Estado 

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

Competência legislativa privativa da União (art. 22) 

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

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

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

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

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

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização; 

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

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

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

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

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

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

XXIII - seguridade social; 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 

XXV - registros públicos; 

                                                 

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

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações 
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

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

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional; 
XXIX - propaganda comercial. 

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Túlio Lages 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Organização Administrativa e Atos 
Administrativos 

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

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

 

 

 

Fundações 
Públicas 

Atividades de 
interesse social 

Fundações 
Públicas de 

Direito Público 

Criadas por Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Público 

Fundações 
Públicas de 

Direito Privado 

Autorizadas por 
Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Privado 

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

Criadas por Lei 

Natureza: Pessoa 
Jurídica de 

direito público 

Exercício de 
atividade típica 

de Estado 

Características 

Patrimônio: Bens 
Públicos 

Impenhoráveis 

Imprescritíveis 

Pessoal 

Presidente: cargo 
em comissão 

Servidores: cargo 
efetivo (regime 

estatutário)  Imudade 
Tributária 

Casos Especiais 

Conselhos de 
fiscalização 
profissional 

Autarquias, 
exceto OAB 

Agências 
reguladoras 

mandato fixo dos 
membros 

copetência 
regulatória 

Agências 
Executivas 

qualificação 
concedida 

(mediante decreto) 

plano estratégico 
+ contrato de 

gestão 
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Empresas Públicas 

Autorizadas por Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Privado.  

*Regime Jurídico 
Híbrido 

Exploração de atividade 
econômica e prestação 

de serviços públicos 

Características 

Pessoal: Emprego 
Público CLT (concurso) 

Bens: em regra privados 

Exceto: prestadora de 
serviço público (bens 

utilizados diret. no serviço) 

Capital: Totalmente 
Público 

Forma Jurídica: 
Qualquer forma 

Foro processual 

EP Federal: Justiça Federal 

 

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

Autorizadas por Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Privado.  

*Regime Jurídico 
Híbrido 

Exploração de atividade 
econômica e prestação 

de serviços públicos 

Características 

Pessoal: Emprego 
Público CLT (concurso) 

Bens: em regra privados 

Exceto: prestadora de 
serviço público (bens 

utilizados diret. no serviço) 

Capital: Público + Privado. 
Maioria das ações com 

direito a voto pertence à 
Administração 

Forma Jurídica: sempre 
sociedade anônima 

(S/A) 

Foro processual Em regra: justiça 
estadual 
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Dentro do assunto “Atos Administrativos”, “Extinção dos atos administrativos” é(são) o(s) ponto(s) que 

acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca. 

Dessa forma, é importante memorizar quais são as formas mais comuns de desfazimento dos atos 

administrativos, bem como os principais  conceitos associados a cada uma delas. 

 

 

 

 

  

Anulação 

ilegalidade 

efeitos 
retroativos 

(ex tunc) 

poder 
dever / 

autotutela 

pode ser 
realizada 

pelo Poder 
Judiciário 

Convalidação 

correção do 
ato 

mantém os 
efeitos já 

produzidos 

atos não 
nulos ou 

"anuláveis" 

vícios 
sanáveis: 

competência 
e forma 

Revogação 

ato válido 

conveniência e 
oportunidade 

é um ato 
discricionário 

efeitos não 
retroagem (ex 

nunc) 

nem todo ato 
pode ser 
revogado 

Cassação 

ato válido 

administrado 
não cumpriu 

condição 

Caducidade 

invalidade  ou 
ilegalidade 

superveniente 
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DIREITO CIVIL 

Prof.ª. Thaís Rumstain3 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Fatos e Negócios Jurídicos. 
Responsabilidade civil. 

Analisando as provas da banca e os últimos concursos realizados, verificamos que o assunto mais 
cobrado nos editais diz respeito aos fatos e negócios jurídicos.  
Dentro desse assunto, acreditamos ser o que possui mais chances de ser cobrado em sua prova 
diz respeito a classificação dos fatos jurídicos e os elementos do negócio jurídico, dos quais 
decorrerão consequências quanta a validade do negócio. 
Vamos ao conteúdo da nossa aposta? 
 

Classificação dos fatos jurídicos  

 
 

  

                                                 

3 Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogada e sócia no escritório Pimentel e Associados 

Advocacia. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito do 
Consumidor, ECA e Direito do Idoso. Instagram: @professorathaisrumstain 

Fatos jurídicos 
em sentido 

estrito 

Evento não 
humano 

Mero fenômeno 

Atos jurídicos 
em sentido 

estrito 

Presença da 
voluntariedade 

O agente quer o 
ato 

Negócio 
Jurídico 

Evento + 
Vontade do 

sujeito 

O sujeito quer o 
evento e o efeito 

consequente 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorathaisrumstain/?hl=pt-br
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Elementos do negócio jurídico – Art. 104, cc: 

 
 

Força obrigatória dos negócios  

Quem já não ouviu a expressão “o contrato faz lei entre as partes?” 
Essa expressão decorre da força obrigatória dos negócios, que possuem força executória própria 
e nos remete ao Direito Obrigacional: 

 
Na sua preparação, dê especial atenção a esses tópicos que poderão ser explorados de diversas 
formas na sua prova! Esteja preparado e não caia em pegadinhas da banca! 😉  
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Responsabilidade civil  

Desdobramento dos atos lícitos e ilícitos temos a Responsabilidade Civil, e é necessário que 
você saiba a diferença entre RESPONSABILIDADE OBJETIVA X RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 
– Diferenciação que tem por base a CULPA DO AGENTE. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 
de outrem. 

 

 

  

NEXO DE 
CAUSALIDADE CULPA  DANO 

RESP. 

SUBJETIVA 

DANO NEXO DE 
CAUSALIDADE 

RESP. 

OBJETIVA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art186
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DIREITO EMPRESARIAL 

Prof.ª. Thaís Rumstain4 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Empresário e Atividade Empresária 

Considerando as provas realizadas pela banca CEBRASPE, nossa aposta estratégica para seu 
concurso se dá em relação aos subtemas de Direito Empresarial: empresário e atividade 
empresária, notadamente os artigos 966 e 982 do Código Civil.  

Acerca do empresário, você precisa saber quem é o empresário e quem não será considerado 
empresário. 

Ainda, em relação à atividade empresária, você precisa saber a diferença entre sociedade 
simples e sociedade empresária. 

Para auxiliá-lo nos estudos, trazemos os esquemas abaixo. 

 

                                                 

4 Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogada e sócia no escritório Pimentel e Associados 

Advocacia. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito do 
Consumidor, ECA e Direito do Idoso. Instagram: @professorathaisrumstain 

EMPRESÁRIO 

Art. 966 

Aquele exerce 
profissionalmente atividade 

econômica organizada 

Atividade destinada para a 
produção de bens ou serviços 

Atividade de circulação de 
bens ou serviços 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorathaisrumstain/?hl=pt-br
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Sociedade Empresária X Sociedade Simples  
 

 

 

 

 

Exceção: se o exercício da 
profissão constituir elemento 

de empresa 

NÃO EMPRESÁRIO 

Art. 966, § único 

Aquele exerce profissão 
intelectual, ainda com o 

concurso de auxiliares ou 
colaboradores 

De natureza científica 

De natureza literária 

De natureza artística 

Sociedade Empresária 

Aquela que tem por objeto o 
exercício de atividade 
prórpria de empresário 

sujeito a registro 

Art. 967. É obrigatória a 
inscrição do empresário no 

Registro Público de Empresas 
Mercantis da respectiva sede, 

antes do início de sua 
atividade. 

Considera-se empresária a 
socidade por ações, 

independente do objeto. 

Sociedade simples 

As demais sociedades 

Independentemente de seu 
objeto, considera-se simples 

a cooperativa. 
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DIREITO PENAL 

Prof.ª Telma Vieira5 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Dos Crimes praticados por 
Funcionário Público contra a Adm. em geral 

Após a análise das questões, nossa aposta vai para o crime de peculato. Desta forma, sugiro a 
leitura atenta deste crime, em todas as suas modalidades. Veja-o novamente.  

Peculato 

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 
móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 
proveito próprio ou alheio: 

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse 
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito 
próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de 
funcionário. 

Peculato culposo 

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença 
irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena 
imposta. 

  

                                                 

5 Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação Penal Especia l, 

Direito Penal Militar e Acessibil idade. 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

Prof. Fernando Mauricio6 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Crédito Tributário 

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

Vale o destaque para a Aposta abaixo: 

 

Assim, caros concursandos, invistam BASTANTE tempo no estudo de Direito Tributário, dando 
maior ênfase aos assuntos mais relevantes, que historicamente têm sido os mais cobrados. 

                                                 

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

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proffernandom/?hl=pt-br
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 

Prof. Fernando Mauricio 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Não Cumulatividade e Crédito  

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

Vale o destaque para a Aposta abaixo: 

 

 

 

Assim, caros concursandos, invistam BASTANTE tempo no estudo de Legislação Tributária 
Estadual, dando maior ênfase aos assuntos mais relevantes, que historicamente têm sido os mais 
cobrados. 

Um grande abraço e ótimos estudos; 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Prof. Vinícius de Oliveira7 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Evolução da Administração Pública 

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

 

A edição do DL nº 200/1967 foi o principal marco legal da reforma de 1967, que surgiu como a 

primeira tentativa de se superar a rigidez do modelo burocrático, iniciado em 1930, no 
governo Vargas. É considerada, portanto, o primeiro momento da administração gerencial do 

país. 

 

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

 Planejamento 

 Coordenação 

 Descentralização 

 Delegação de Competência 

 Controle 

                                                 

7 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Aduaneira, 

Administração Geral e Pública, Ética, Administração de Recursos Materiais e Direitos Humanos. 

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

 

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

 

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

 Memorize as principais medidas pregadas pelo PDRAE: 

  aumento da accountability  no serviço público; 

 maior autonomia administrativa (descentralização); 

 gestão por resultados (controle a posteriori); 

 horizontalização de estruturas. 

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

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

 uma dimensão gestão,  definida pela maior autonomia e a introdução de três novas 
formas de responsabilização dos gestores – a administração por resultados, a 
competição administrada por excelência e o controle social – em substituição 
parcial dos regulamentos rígidos, da supervisão e da auditoria, que caracterizam a 
administração burocrática; e 

 uma dimensão cultural,  de mudança de mentalidade, visando passar da 
desconfiança generalizada que caracteriza a administração burocrática para uma 
confiança maior, ainda que limitada, própria da administração gerencial. 
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CONTABILIDADE GERAL E COMERCIAL 

Prof. Julio Cardozo8 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Balanço Patrimonial: Ativo 

Fique atento com os seguintes pontos: 

As demonstrações contábeis obrigatórias de acordo com a Lei 6404/76 são: 

I - balanço patrimonial; 
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
III - demonstração do resultado do exercício; e 
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 
2007) 
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela Lei nº 
11.638, de 2007) 

Conjunto completo de Demonstrações Contábeis do CPC 26? 

Esquematizemos: 

 

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

No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos 
nelas registrados, nos seguintes grupos: 

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

                                                 

8 Auditor Fiscal da Receita Estadual do estado do Espírito Santo. Responsável pelo Passo Estratégico da 
matéria Contabilidade.  Instagram: @prfo.juliocardozo 

Demonstrações Contábeis Obrigatórias pelo CPC 26 

Ba lanço 
Patrimonial 

Demonstração 
do  Resultado do 

Exercício 

Demonstração 
do  Resultado 
Abrangente 

Demonstração 
das Mutações 
do  Patrimônio 

L íquido 

Demonstração 
dos Fluxos de 

Caixa 

Notas 
Explicativas 

Demonstração 
do  Valor 

Adicionado 

https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Prof. Julio Cardozo 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Custo Padrão 

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

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

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

Comentários: 

Vamos resolver com o método XI: 

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

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

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

E o cálculo da variação mista forma um I. 

 REAL (-) PADRÃO = VARIAÇÃO 
Eficiência     
Taxa ($)    
Total ($)    
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Sabemos que: 

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

Preenchendo a nossa tabela, teríamos: 

 Real (- ) Padrão Diferença 
Eficiência (horas)    

Taxa ($)  2,50  
Total ($)  22,50  

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

Custo Padrão Unitário = Taxa mão de obra x Eficiência  

22,50 = 2,50 x Eficiência 

             
     
    

          

Acrescentemos tal valor em nossa tabela: 

 Real (- ) Padrão Diferença 
Eficiência (horas)  9  

Taxa ($)  2,50  
Total ($)  22,50  

Fique Atento! Esses seriam os valores unitários, porém a questão informa as variações do total e 
da taxa para uma produção de 500 unidades. Adaptando nossa tabela9, temos: 

 Real (- ) Padrão Diferença 
Eficiência (horas)  4.500  

Taxa ($)  2,50  
Total ($)  11.250,00  

                                                 

9 Multiplicamos por 500 tanto a eficiência padrão ( 500 x 9 = 4.500) quanto o total padrão ( 500 x 22,50 = 
11.250,00). 
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Vamos utilizar aquelas variações para calcularmos o valor da taxa real de mão de obra: 

Variação Taxa = Eficiência Padrão x Diferença Taxa  

870 = 4.500 horas x Diferença Taxa 

                 
   
     

        ̅̅̅̅  

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

Depende da forma como a variação foi calculada: 

Real $56 – padrão $ 35 = + $ 21  

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

Padrão $ 35 – Real $ 56 = -  $21 

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

Retornando à tabela de comparação Padrão x Real: 

 Real (- ) Padrão Diferença 
Eficiência (horas)  4.500  

Taxa ($)  2,50 0,19  ̅̅̅̅  
Total ($)  11.250,00  

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

Taxa Real – Taxa padrão = Diferença Taxa 

Taxa Real – 2,50 = 0,19   ̅̅̅̅  

Taxa Real = 0,1933 + 2,50 = 2,69  ̅̅̅̅  

Portanto, nessa situação, a taxa efetivamente paga por hora de mão de obra direta foi superior a 
R$ 2,65. Item correto. 
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

Prof. Alexandre Violato 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Despesa Pública 

Dentre os assuntos abordados neste relatório, é de suma importância que você entenda as 
características básicas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mesmo sentido, é importante conhecer o Resultado Patrimonial: 

 

 

É muito provável ainda que a banca apresente algumas transações e peça que você identifique 
se são variações patrimoniais quantitativas ou qualitativas. Portanto, lembre-se da principal 
diferença entre elas: 

 

 

 

Ativo Passivo Patrimônio Líquido 

- benefício 
econômico futuro ou 

potencial de 
serviços; 

- controlado pela 
entidade; 

- resultante de 
evento ocorrido no 

passado 

- obrigação presente; 

- resultado de 
eventos passados; 

- extinção deve 
resultar na saída de 

recursos da entidade 

Resultado Patrimonial  VPA VPD 

Variações 

Quantitativas – aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. 

Qualitativas – alteram a composição dos elementos patrimoniais 
sem afetar o patrimônio líquido. 
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Dentro do assunto tratado, acreditamos que haja boa chance de cobrança sobre o que faz ou 
não parte do custo de um ativo imobilizado, o que pode ser colocado tanto em uma questão de 
cálculos como em uma meramente textual. Portanto, reveja algumas vezes a tabela abaixo: 

Fazem parte do custo de um ativo imobilizado 
Não fazem parte do custo de um ativo 
imobilizado 

Preço de aquisição Gastos com abertura de nova instalação 
Impostos de importação Descontos comerciais e abatimentos 

Tributos não recuperáveis 
Gastos incorridos na introdução de novo 
produto ou serviço (incluindo propaganda e 
atividades promocionais) 

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

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

Custo de pessoal decorrente diretamente da 
construção ou aquisição 

Custos administrativos e outros custos 
indiretos 

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

 

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

Honorários profissionais  

Dentre os assuntos abordados, certamente as diferenças entre as provisões e os passivos 
contingentes são os mais importantes e com maior probabilidade de serem cobrados em sua 
prova. 

Primeiramente, lembre-se dos conceitos das duas: 

 Provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se 
esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios 
econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto . 
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Além disso, é bom rever algumas vezes o fluxograma: 

 

Fonte: MCASP 8ª edição 
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ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 

Prof. Rodrigo Perni10 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Gestão de Compras 

Dentre os assuntos mais importantes de gestão de compras recomendamos que vocês façam 
uma leitura especial nos tópicos a seguir: 

Entenda os principais objetivos da área de compras: 

● Adquirir materiais a preços competitivos; 
● Buscar materiais na qualidade exigida pela organização; 
● Padronização e simplificação de materiais e equipamentos; 
● Levar em conta as limitações de armazenamento e transporte da organização; 
● Incentivar a integração contínua da atividade e a cooperação com as demais áreas da 

empresa; 
● Pesquisar e identificar fornecedores parceiros e 
● Planejar, executar e controlar todo o processo de compras. 

Atenção as etapas de processo de compras: 

● Determinar o que deve ser comprado, quanto e quando; 
● Estudar os fornecedores de acordo com a respectiva capacidade técnica; 
● Escolha do fornecedor por meio de concorrência ou outro meio de comparação; 
● Realização do pedido mediante contrato; 
● Acompanhamento durante o período entre o pedido e a entrega e 
● Finalização do processo após o recebimento, devidos controles e inspeções. 

Foco nos processos que estão relacionados às áreas de compras da maioria das empresas:  

● Pesquisa, cadastro e avaliação de fornecedores 
● Processamento de compras 
● Compras 
● Acompanhamento de compras 

Decore a fórmula do LEC -  Lote Econômico de Compras. 

                                                 

10 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, responsável pelo Passo Estratégico de Arquivologia, 
Administração de Materiais e de Conhecimento Técnico para o IBGE. Instagram: @coachrodrigoperni 

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