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APRESENTAÇÃO 

Estão oficialmente abertas as inscrições do concurso Sefaz SC para provimento de 58 vagas 
ao cargo de Analista da Receita Estadual IV. O prazo para se inscrever é até o dia 10 de 
novembro, através do site da banca, a FCC. 

Já em relação aos salários, os servidores recebem inicial de R$ 5.500 + gratificações. 
Entretanto, pelo que apuramos, esse valor deve ultrapassar os R$ 10 mil iniciais.  

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.   
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- 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! 

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.  
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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 nos sos alunos. 

 

Não é à toa, também, que temos tido excelentes resultados nos últimos concursos, com centenas 
de alunos aprovados, inclusive nos primeiros lugares. 

https://bit.ly/revisoespoderosas
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Nossas aulas contemplam: 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/secretaria-da-fazenda-do-estado-de-roraima-sefaz-rr-passo-estrategico/
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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! 

                             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://bit.ly/revisoeseficientes2021
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: Serviços Públicos 

Dentro do assunto “Serviços Públicos”, “Lei 11.079/2004 - Parcerias Público-Privadas” é(são) o(s) 
ponto(s) que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela 
banca. 

 

  

Parcerias Público-
Privadas 

(Lei 11.079/2004 ) 

Patrocinada tarifa + contraprestação do poder 
público 

Administrativa Adm. Pública é usuária direta e 
indireta 

Valor igual ou superior a R$ 10 milhões 

Prazo de 5 a 35 anos (incluído eventual 
prorrogação) 

Vedada a 
delegação de 

funções de regulação, jurisdicional, 
do exercício do poder de polícia e 
de outras atividades exclusivas do 

Estado 

Vedado objeto 
único de 

fornecimento de mão de obra 

fornecimento e instalação de 
equipamentos 

execução de obra pública 

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

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Títulos de Crédito 

Considerando as provas realizadas pela banca, nossa aposta estratégica para seu concurso se dá 
em relação aos subtemas de Direito Empresarial: Títulos de Crédito, tema tratado nos artigos 
887 a 926 do Código Civil.  
Acerca dos títulos de crédio é essencial que você saiba as espécieis mais importantes: 

 
Lembre-se também as características dos títulos de crédito: 

 
  

Letra de Câmbio Nota Promissória Cheque Duplicatas 
Conhecimento de 

transporte 
Conhecimento 

de depósito 

Warrant e warrant 
agropecuário 

Títulos de crédito 
rural 

Títulos de crédito 
industrial 

Títulos de 
financiamento 

comercial 

Títulos de garantia 
imobiliária 

•Terá validade apenas aquilo que estiver escrito no título 

•Tudo o que está escrito no título tem valor 

•Característica que confere extrema segurança ao título 

Literalidade 

•Não existe qualquer vinculação entre a obrigação que consta no título com outra 
obrigação ou mesmo ao negócio que deu origem ao título, ou seja a obrigação assumida 
no título não fica dependente de nenhuma outra obrigação 

•Característica que dá ao portador a garantia de cumprimento da obrigação assumida no 
título por qualquer um que tenha assinado o título de crédito 

Autonomia 

•Não são dependentes do negócio jurídico que deu nascimento ao título e isso não se 
confunde com a autonomia. Na abstração, abstratos são os direitos, na autonomia, se 
diz em relação ao título, é o título que é autônomo. Aqui é o direito que é abstrato, pois 
não se pode exigir nenhuma contraprestação para poder ser satisfeita a obrigação 
prevista no título 

•A abstração se relaciona com o negócio original e que dele se desvincula no momento 
em que o título nasce e é posto em circulação 
•Não se aplica a todos os títulos de crédito, como ocorre com a literalidade e a autonomia 

Abstração 

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

Prof. Fernando Mauricio4 

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. 

                                                 

4 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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CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA 

Prof. Julio Cardozo5 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Balanço Patrimonial: Ativo 

Fique atento com os seguintes pontos: 

 

 

                                                 

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

A
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o 
C
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te

 

Disponibilidades 

dinheiro ou que nele possam ser convertidos de forma imediata 

Caixa; Contas bancárias; Numerários em trânsito, como por exemplo, 
remessas para filiais, depósitos, ordem de pagamento; Aplicações 
financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente 

conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor. 

Não entram: 
Contas bancárias da empresa quando o banco está em liquidação: não 

entram, devem ser reclassificadas para contas a receber. 
Depósitos vinculados a operações de curto prazo: também não entram, 

já que não estão prontamente disponíveis para serem sacados pela 
empresa.Não entram: 

Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente 

Aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte 

A
tiv

o 
N

ão
 C

irc
ul

an
te

 

Realizável a Longo Prazo 

Direito realizáveis após o 
térm ino do exercício social 

subsequente 

Direito derivado de V enda/Adiantamento/Empréstimo a 
Coligadas/Controladas. Diretores, administradores, sócios, Acionistas ou 

p a rticipantes do lucro. 
Não usual 

Investim entos 

Mais Valia = Valor justo dos ativos líquidos (-) valor contábil 

Goodwill = Valor pago (-) Valor justo dos ativos líquidos 

Influência Significativa 

Sim  ->  Coligada - > MEP 

Não -> Investim ento Perm anente -> Custo ou Valor Justo 

•Detém  poder de participar nas decisões Políticas financeiras/ Operacional 

•Presum ida -> 20% capital 
votante Aceita prova em  contrário 

Propriedade para investim ento -> terreno ou edificio +  valorização 
ou aluguel ou am bos. 

Propriedade para investim ento -> Aluguel é o fim  

Im obilizado -> Aluguel é o m eio para obter o fim  

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

Ativo im obilizado é o item  tangível que:  

(a) é m antido para uso na produção ou fornecim ento de m ercadorias ou serviços, para 
aluguel a outros, ou para fins adm inistrativos; e  

(b) se espera utilizar por m ais de um  período. 

Os itens do ativo im obilizado são m ensurados inicialm ente pelo seu custo. depois de integrado, ele fica sujeito à 
depreciação, am ortização e exaustão e ao teste de recuperabilidade.  

Custos do im obilizado 

Inclui 

Preço de aquisição + Im posto Im portação+ Im postos não recuperáveis 

Preparação do local 

Frete e m anuseio por conta do com prador 

Instalação e m ontagem  

Testes 

Honorários profissionais (engenheiros, arquitetos, por exem plo)  

Custos de desm ontagem  (futuro, traz a valor presente)  

Custo de rem oção (futuro, traz a valor presente) 

Outros custos diretam ente atribuíveis 

Não inclui 

Descontos com erciais e abatim entos 

Custos de abertura de nova instalação 

Frete por conta do vendedor 

Propaganda e atividades prom ocionais 

Custos de treinam ento 

Transferência posterior (novo local) 

Custos adm inistrativos 

Outros custos indiretos 

Rem oção, desm ontagem  de m áquinas antigas 

Com o calcular a depreciação pelo m étodo da linha reta? 1) Pegue o valor de aquisição. 2) Encontre o valor residual. Se 
não falar nada, é igual a zero. 3 ) Faça a diferença entre o valor de aquisição e o valor residual e encontrarem os o cham ado 

valor depreciável.  4) Encontre a vida útil (em  m eses ou anos, geralm ente). 5) Divida o valor depreciável pela vida útil 6) 
Você encontrará o valor da depreciação.  

A depreciação deve ser calculada conform e a m elhor estim ativa técnica disponível.  

Manutenção periódica -> Gastos do período -> Só beneficiam  um  exercício social -> Despesa na DRE 

Paradas program adas -> Gastos de capital -> Beneficiam  m ais de um  exercício social -> Ativo Im obilizado 

Softwares 

É elem ento integrante do Im obilizado? 

Sim , então fica no  im obilizado 

Não, então fica no intangível. 
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DIREITO FINANCEIRO 

Prof. Vinícius Nascimento6 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Lei de Responsabilidade Fiscal 

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

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

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

                                                 

6 Consultor Legislativo da CLDF. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias de Contabilidade Pública e AFO. 
Facebook: Prof. Vinícius Nascimento Instagram: @profviniciusnascimento E-mail: prof.vinícius.nascimento@gmail.com 

https://www.facebook.com/ProfViniciusNascimento
https://www.instagram.com/profviniciusnascimento/?hl=pt-br
mailto:prof.vinícius.nascimento@gmail.com
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

Prof. Allan Maux7 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Estruturas lógicas 

Sem dúvida, teremos questões em nossa prova que irão abordar o assunto acima 
exposto. O percentual de incidência desse tópico, conforme vimo em nosso e-
book, foi de 41 ,70%. 

A seguir, elencarei dois pontos importantes sobre o tema: 

Pessoal, nossa aposta estratégica recai justamente sobre as Leis de Morgan . 

Sabemos que o examinador adora questões que tratem sobre esse tópico, portanto, fiquem 
atentos às negações do “E” e do “OU”. 

 

 

 

Ordem de Precedência dos Conectivos 

Temos aqui um tópico bastante simples, mas importantíssimo. Muitas vezes, em algumas 
proposições, utilizamos operações com vários conectivos numa mesma sentença. Portanto, 
precisamos, necessariamente, conhecer as ordens de suas operações lógicas. 

Assim como na aritmética, no RLM começaremos sempre 
observando o que está dentro dos parênteses .  

 

Em seguida, devemos obedecer ao seguinte: 

                                                 

7 Auditor Fiscal de Petrolina - PE. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Matemática, RLM, Estatística e Legislação 

Tributária. Instagram: @profallanmaux 

~ (P  Q) = (~P)  (~Q) 

~ (P  Q) = (~P)  (~Q) 

https://www.instagram.com/profallanmaux/?hl=pt-br
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Fiquem atentos à ordem, um simples erro poderá mudar o valor lógico de sua resposta, ok? 

Prof. Allan Maux 

 

 

Bicondicional ↔ 

Condicional → 

∧ ou ∨ (o que aparecer primeiro) 

1º 
Negação ~ 
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