


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso ISS Aracaju 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 ISS Aracaju, uma 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. 

 



08/10/2021

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

Regime jurídico-administrativo
 Princípio da hierarquia

 Coordenação e subordinação
 Súmula vinculante

 Princípio da precaução
 evitar danos graves por meio de medidas preventivas

 Princípio da sindicabilidade
 Controle das atividades administrativas (abrange a autotutela)

 Princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade
 Presunção da verdade
 Presunção da legalidade (legitimidade)
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Regime jurídico-administrativo

 Princípio da subsidiariedade
 O Estado deverá:

 exercer as suas funções próprias (segurança, justiça, etc.)
 atuar de forma supletiva em relação às questões sociais e econômicas

 Princípio da responsividade
 O administrador deverá prestar contas e poderá ser responsabilizado pelos suas condutas.

 Princípio intranscendência subjetiva das sanções
 As sanções não podem “extrapolar” a pessoa do infrator

 Um administrador não pode ser prejudicado por ato de outro

Cebraspe – PRF / 2021
Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no
mercado, para a prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores.
Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública,
então, aplicou multa por inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de
segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicaria a penalidade sem prévia opitiva.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a
aplicação do princípio da sindicabilidade.
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Cebraspe – TCDF / 2021
Dado o princípio da confiança, caso verificada legítima expectativa do
administrado, pode haver a manutenção de atos administrativos
antijurídicos.

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

Cebraspe – TCE RJ / 2021
Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem
fim econômico, criadas por lei para desempenhar certas atividades, integrando a
administração pública indireta

Cebraspe – Codevasf / 2021
São exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta as
agências reguladoras, as sociedades de economia mista e as organizações sociais
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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

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)
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Cebraspe – TCE RJ / 2021
O poder de polícia administrativa é indelegável a particulares e entre órgãos

O ato regulamentar poderá impor obrigações e direitos, desde que estes não sejam contrários
à lei que tiver ensejado a sua prática

Cebraspe – TCDF / 2021

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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Por meio da licença, ato unilateral e vinculado, a administração faculta aos
interessados o exercício de determinada atividade.

Cebraspe – TCDF / 2021

LICITAÇÕES PÚBLICAS

Modalidades:

concorrência

tomada de preços

convite

concurso

leilão

pregão
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LICITAÇÕES PÚBLICAS

Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + natureza singular + notória especialização
artista consagrado

Dispensável (discricionariedade):
baixo valor
emergência, guerra, perturbação da ordem
deserta
estabelecimentos penais – risco segurança pública

De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, concurso é a modalidade que consiste no
convite de candidatos do ramo pertinente, em número mínimo de 3, para participar
do certame, podendo-se aplicar, por exemplo, na escolha de um trabalho técnico de
desenvolvimento regional

Questões Cespe - Licitações
Prof. Herbert Almeida

Cespe – Codevasf / 2021
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RESP. CIVIL DO ESTADO

Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não
usuários)

Objetiva:

Requisitos:

Excludentes:

Omissão:

Regresso:

A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos
causados por seus agentes é objetiva, enquanto a responsabilidade civil dos
agentes públicos é subjetiva.

Questões Cespe - Responsabilidade Civil do Estado
Prof. Herbert Almeida

Cespe – MPE CE/2020
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OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida

Auditoria Geral

Prof. Guilherme Sant’Anna
@profguilhermesantanna
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Instrumentos de Fiscalização
 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.

Instrumentos de fiscalização
 Levantamento: conhecer a organização e funcionamento de órgão ou

entidade pública no que se refere aos aspectos COFOP; identificar
objetos e instrumentos de fiscalização; avaliar a viabilidade da
realização de fiscalizações;

 Auditoria: examinar (verificar in loco) a legalidade e a legitimidade
dos atos de gestão, quanto aos aspectos contábil, financeiro,
orçamentário e patrimonial, assim como o avaliar o desempenho
operacional (economicidade, eficiência e eficácia dos atos) e os
resultados alcançados; subsidiar a apreciação dos atos suj. a registro.
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Instrumentos de fiscalização
 Inspeção: suprir omissões e lacunas de info., esclarecer dúvidas ou

apurar denúncias quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade
de fatos e atos praticados;

 Acompanhamento: examinar (legalidade e legitim. dos atos) e a avaliar
(desempenho) ao longo de um período pré-determinado. Atividades são
acompanhadas de forma seletiva e concomitante mediante: publicações
oficiais; documentos solicitados; visitas técnicas; acesso à informação.

Instrumentos de fiscalização

 Monitoramento: aferir/verificar o cumprimento das deliberações do
Tribunal e resultados delas advindos.

Plano de fiscalização: as Auditorias, Monitoramentos e Acompanhamentos
obedecerão a plano de fiscalização elaborado pela Presidência
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AudGov (Regular. vs. Oper.)
 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

Auditoria Operacional
 Definição

• Economicidade: minimização dos custos dos recursos utilizados na
consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de
qualidade.

• Eficiência: relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por
uma atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los,
em um determinado período de tempo, mantidos os padrões de
qualidade
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Auditoria Operacional
 Definição

• Eficácia: grau de alcance das metas programadas (bens e serviços) em
um determinado período de tempo, independentemente dos custos
implicados.

• Efetividade: alcance dos resultados pretendidos, a médio e longo
prazo. Refere-se à relação entre os resultados de uma intervenção ou
programa, em termos de efeitos sobre a população-alvo (impactos
observados), e os objetivos pretendidos (impactos esperados).

ISSAIs
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Auditoria de Conformidade
(e Financeira)

Padrões relativ. Fixos

Opin. concisa e formato padronizado s/
dem. financeiros e conform. c/ leis e reg.

Materialidade ligada ao montante $$

Auditoria Operacional

Flexib. na  escolha de temas, objetos, mét. e 
formas de comunicação

Variação escopo e natureza (analít. e argum.)

Questão subjetiva (consid. s/ contexto)

As 3 partes da auditoria (ISSAI)
 Auditor

 Parte responsável

 Usuários previstos
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Tipos de trabalhos (ISSAI)
 Trabalho de certificação

 Trabalho de relatório direto

Níveis de asseguração (ISSAI)
 Razoável

 Limitada
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Planejamento (ISSAI)
 O planejamento de uma auditoria específica envolve aspectos

estratégicos e operacionais.
• Estrategicamente: definição de Escopo (objetos e critérios), Objetivos

(o que se pretende alcançar) e a Abordagem (nat./ext. dos
procedimentos).

• Operacionalmente: define-se cronograma a natureza, época e
extensão dos procedimentos de auditoria, bem como
designação/identificação dos membros (rec. humanos) e outros
recursos necessários.

Planejamento (NAT)

Planejamento Geral (curto e longo prazo)

Proposição (obj., riscos e controles)

Visão geral do objeto

Escopo

Programa da 
auditoria
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Atividades Preliminares
 O auditor deve realizar as seguintes atividades no início do trabalho de 

auditoria corrente:
(a) realizar os procedimentos de Controle de Qualidade ligados à aceitação 
e continuidade dos trabalhos;
(b) avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive 
independência; e
(c) estabelecimento do entendimento dos termos do trabalho.

Planejamento e Execução (NAT)
 Desenvolvimento dos achados.

• Achado

• Impropriedade (nat. formal)

• Irregularidade (resulta em dano ao erário)
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Planejamento e Execução (NAT)
 Atributos essenciais / Aspectos dos achados.

• Situação encontrada
• Critério de auditoria
• Causa
• Efeito (real ou potencial)
• Evidências (*)

Planejamento e Execução (NAT)
 Evidências:

• Elementos essenciais e comprobatórios do achado
• Suficientes, adequadas, relevantes e em bases razoáveis para

comprovar os achados e sustentar suas opiniões e conclusões.
• Atributos:

• Validade
• Confiabilidade
• Relevância
• Suficiência
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Materialidade, Relevância e Risco
 MAnop: critérios de seleção de objetos de auditoria

• Materialidade: levar em consideração os valores envolvidos no objeto de
auditoria;

• Relevância: as auditorias devem responder questões de interesse da
sociedade.

• Vulnerabilidades (riscos) são situações associadas à ocorrência de eventos
adversos.

Materialidade, Relevância e Risco
 NAGs:
Risco de auditoria é classificado em:
– Risco Inerente: é a possibilidade de o erro acontecer em face da não
existência de controle (antes da consideração de quaisquer controles).
– Risco de Controle: é a possibilidade de o erro acontecer, mas não ser
detectado pelos controles existentes, em face das limitações desses controles.
– Risco de Detecção: é a possibilidade de o erro acontecer, mas não ser
detectado pelo profissional de auditoria governamental.
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Testes e Procedimentos - Categorias

Testes de observância

Testes substantivos

Efetivo funcionamento
dos controles int.

S.E.V. dos dados 
contábeis

Testes de detalhes
(transações e saldo)

Proced. analíticos
substantivos (rev. analítica)

Padrões de Auditoria de Conformidade (TCU) – Técnicas
e Procedimentos

 Procedimentos – itens de verificação, a serem executados durante a
fiscalização para consecução do seu objetivo.

 Técnicas – formas ou maneiras utilizadas na aplicação dos
procedimentos com vistas à obtenção de diferentes tipos de evidências
ou ao tratamento de informações.
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 Exame documental – equipe observa se as transações realizadas estão
devidamente documentadas, se a documentação que suporta a
operação contém indícios de inidoneidade, se a transação e a
documentação suporte foram por pessoas responsáveis e se a
operação realizada é adequada em função das atividades do
órgão/entidade;

Técnicas de Auditoria

 Inspeção física – constatação “in loco”, que deverá fornecer à equipe a
certeza da existência, ou não, do objeto ou item verificado;

 Conferência de cálculos – objetiva a conferência das operações que
envolvam cálculos; na aplicação da técnica, a equipe não deve se
limitar a conferir os cálculos realizados por terceiros, fazendo-se
necessária a efetivação de cálculos próprios, que serão comparados, ao
final, com aqueles apresentados pelo fiscalizado;

 Observação – consiste em olhar como um determinado processo ou
procedimento está sendo executado por outros;

Técnicas de Auditoria
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 Entrevista – consiste na elaboração de perguntas objetivando a
obtenção de respostas para quesitos previamente definidos;

 Circularização – consiste na confirmação, junto a terceiros, de fatos
alegados pela entidade; no planejamento dos trabalhos, a equipe deve
considerar as partes externas que podem ser circularizadas e os
objetivos de fiscalização que poderão ser satisfeitos pela circularização;

Técnicas de Auditoria

 Conciliações – objetiva verificar a compatibilidade entre o saldo das
contas sintéticas com aqueles das contas analíticas, ou ainda o
confronto dos registros mantidos pela entidade com elementos
recebidos de fontes externas;

 Análise de contas contábeis – objetiva examinar as transações que
geraram lançamentos em determinada conta contábil; essa técnica
parte dos lançamentos contábeis para a identificação dos fatos e
documentos que o suportam; as contas são selecionadas em função do
objetivo geral e da sensibilidade da equipe;

Técnicas de Auditoria
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 Revisão analítica – objetiva verificar o comportamento de valores
significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou
outros meios, com vistas à identificação de situações ou tendências
atípicas.

Técnicas de Auditoria

Comunicação de Resultados (NAT)
 Relatório de Auditoria:

• Instrumento formal e técnico por intermédio do qual a equipe de
auditoria comunica aos leitores o objetivo e as questões de auditoria,
o escopo e as limitações de escopo, a metodologia utilizada, os
achados de auditoria, as conclusões e as propostas de
encaminhamento.

• Sempre por escrito, impessoal, conteúdo objetivo, fácil compreensão,
etc.
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Comunicação de Resultados (NAT)
 Relatório de Auditoria: 

• Requisitos de Qualidade:

• Clareza
• Convicção
• Concisão
• Completude
• Exatidão

• Relevância
• Tempestividade
• Objetividade

Tipos de Opinião
 Não modificada
 Modificada
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Documentação
 O auditor deve preparar documentação de auditoria suficientemente

detalhada para fornecer uma compreensão clara do trabalho realizado,
da evidência obtida e das conclusões alcançadas.

 O auditor deve preparar a documentação de auditoria em tempo hábil,
mantê-la atualizada durante a auditoria e completar a documentação
das evidências que fundamentam os achados de auditoria antes do
relatório de auditoria ser emitido.

Amostragem
 Testar uma quantidade suficiente de itens para tirar conclusões sobre a

população da qual a amostra é selecionada.
 Ao desenhar uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar:

objetivo do procedimento e as características da população.
 Estatística (quantitativa) / Não estatística (qualitativa)
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Matrizes
 Matriz de Achados : estrutura o desenvolvimento dos achados,

explicitando, para cada um, a situação encontrada, o critério adotado,
as causas, os efeitos, as evidências e as propostas de
encaminhamento.

 Matriz de Planejamento: organiza o planejamento. Relaciona, a partir
do enunciado do objetivo da fiscalização, as diversas questões de
auditoria e, para responder a cada uma, quais as informações
requeridas, as fontes de informações, os procedimentos e os possíveis
achados, além da indicação do membro da equipe responsável pela
execução do procedimento, do período em que os procedimentos
deverão ser aplicados e da estimativa de custo da fiscalização.

Matrizes
 Matriz de Responsabilização - Documento que permite a verificação

da responsabilidade pelo achado. Apresenta, para cada achado, o
nome e a função ou a razão social do responsável, a conduta por ele
praticada, o nexo de causalidade entre a conduta e o achado, e a
análise da culpabilidade.

• Deve ser preenchida sempre que houver achados que se constituam
em irregularidades e somente para esses achados.
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Governança no setor público
 “GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO compreende essencialmente

os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em
prática para AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR a gestão,
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de
serviços de interesse da sociedade” (ref. básico governança
TCU).

Governança no setor público
 Perspectivas de observação:

(a) sociedade e Estado;
(b) entes federativos, esferas de poder e políticas públicas;
(c) órgãos e entidades; e
(d) atividades intraorganizacionais.
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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).
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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).

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.
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COSO II
 O gerenciamento de riscos corporativos é um processo

conduzido em uma organização pelo conselho de administração,
diretoria e demais empregados, aplicado no estabelecimento de
estratégias, formuladas para identificar em toda a organização
eventos em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os
riscos de modo a mantê-los compatível com o apetite a risco da
organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento
dos seus objetivos.

COSO II
 A estrutura de gerenciamento de riscos corporativos é orientada a fim

de alcançar os objetivos de uma organização e são classificados em
quatro categorias:

• Estratégicos – metas gerais, alinhadas com o que suportem à sua
missão.

• Operações – utilização eficaz e eficiente dos recursos.

• Comunicação – confiabilidade de relatórios.

• Conformidade – cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.



08/10/2021

COSO II
 Componentes do Gerenciamento de Riscos Corporativos
1) Ambiente Interno:
2) Fixação de Objetivos*
3) Identificação de Eventos*
4) Avaliação de Riscos*
5) Resposta a Risco*
6) Atividades de Controle
7) Informações e Comunicações
8) Monitoramento

OBRIGADO
Prof. Guilherme Sant’Anna
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Legislação Tributária Municipal

Auditor Fiscal Tributário do Município de São Paulo

Prof. Rafael Vilches

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
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Art. 134 § 2º do CTM de Aracaju – O imposto recai, também, sobre o imóvel
que, embora não localizado na zona urbana, seja utilizado como sítio de recreio
e cuja eventual produção não se destine ao comércio.

Art. 169 do CTM de Aracaju – Contribuinte do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo Único. São também contribuintes, os promitentes compradores
imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis
pertencentes à União, aos Estados, ao Município ou a qualquer das outras
pessoas isentas ou imunes do IPTU.
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Art. 147 § 1° do CTM de Aracaju – O imóvel não construído, localizado em rua ou
logradouro pavimentado, que não esteja murado ou gradeado em sua testada principal,
pagará o imposto a que estiver sujeito com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento).
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IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO 
INTER VIVOS
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Art. 186 do CTM de Aracaju - O imposto não incidirá sobre a transmissão de bens ou
direitos quando:
IV – realizado em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica
alienante.

§ 2º – Não se caracteriza a preponderância da atividade, para fins do parágrafo
anterior, quando a transmissão de bens ou direitos for feita junto com a transmissão
da totalidade do patrimônio do alienante;

§ 3º – Fica prejudicada a análise da atividade preponderante, incidindo o imposto,
quando a pessoa jurídica adquirente dos bens ou direitos tiver existência em período
inferior da apuração prevista nos incisos I e II do §1°;

§ 4º – Fica prejudicada a análise da atividade preponderante, incidindo o imposto no
ato da transmissão, quando na época da transmissão não constar no objeto social da
pessoa jurídica outra atividade distinta da incorporação imobiliária e/ou das
atividades mencionadas no §1º;

§ 9º - O excedente, nos casos dos incisos I e II do “caput” deste artigo, quando
houver, será oferecido à tributação.
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Art. 188 do CTM de Aracaju – A alíquota do imposto é de 2% (dois por cento).

Art. 189 do CTM de Aracaju – A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos ou cedidos, determinada pela Secretaria Municipal de Finanças,
através de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e ainda nos
declarados pelo sujeito passivo.

(...)

§ 3º - Em nenhuma hipótese o imposto será calculado sobre valor inferior ao valor do
bem, utilizado no exercício, para base de cálculo do imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana (IPTU), corrigido monetariamente, de acordo com a variação de
índices oficiais, no período compreendido entre 1º de janeiro e a data da ocorrência do
ato, não sendo considerados os descontos eventualmente concedidos sobre o valor
apurado para efeito do cálculo do IPTU, exceto os imóveis adquiridos através de
arrematação judicial.
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IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA
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Responsabilidade 
solidária

Responsabilidade 
subsidiária
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Art. 131 § 4º do CTM de Aracaju . A responsabilidade de que trata este artigo
será satisfeita mediante o pagamento:

I - do imposto retido das pessoas físicas, à alíquota de 5% (cinco por cento)
sobre o preço do serviço prestado;

Art. 108 do CTM de Aracaju – Na prestação de serviços a que se referem os
subitens 7.02 e 7.05 da lista constante do artigo 98 desta Lei, o imposto será
calculado sobre o preço cobrado, deduzido do valor dos materiais fornecidos
pelo prestador dos serviços.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

• Procedimento prévio de ofício

• Inicio do processo administrativo fiscal – lavratura do auto de infração ou
notificação de lançamento (É somente um exemplo de início)

• Litígio tributário – Apresentação da impugnação (prazo de 30 dias)

• 1º instância administrativa – Comissão Julgadora (Chefe da Assessoria
Técnica + 2 Julgadores)

• Recurso Voluntário (prazo de 30 dias) e Recurso de ofício.

• Hipóteses de não cabimento do recurso de ofício - retificações decorrentes
de erros de fato e relativos às taxas de qualquer natureza, o Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana e infrações do descumprimento de
obrigações acessórias.
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• 2º instância administrativa – Conselho de Contribuintes (presidente +
conselheiros representantes do município +conselheiros representantes dos
contribuintes)

• Cada conselheiro possui um suplente. 2 anos de mandato + recondução

• Presidente do Conselho – voto de desempate

• Pedido de reconsideração – Decisão (acordão) do Conselho não unânime

OBRIGADO
Prof. Rafael Vilches
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Direito Constitucional

Profª. Nelma Fontana

Plena: é aquela que, desde a publicação da Constituição, produz ou pode produzir todos os efeitos
essenciais, conforme expressamente definido no texto da Lei Maior.

Contida: é aquela que produz desde logo todos os seus efeitos jurídicos, mas admite algum
condicionamento no âmbito legal.

Limitada: é aquela que não produz desde logo todos os seus efeitos e precisa ser completada pelo
legislador ordinário.

Eficácia das normas constitucionais
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1. (2021/CESPE/CEBRASPE/MPE-AP) A respeito das normas constitucionais, julgue os itens a seguir.
I Toda norma constitucional goza de eficácia jurídica.
II Normas de eficácia plena independem de regulamentação para surtirem efeitos.
III Normas de eficácia limitada têm eficácia plena, mas sua eficácia pode ser restringida.
Assinale a opção correta.
A) Apenas o item I está certo.
B) Apenas o item III está certo.
C) Apenas os itens I e II estão certos.
D) Apenas os itens II e III estão certos.
E) Todos os itens estão certos.

2. (2021/CESPE/CEBRASPE/APEX) Considere os seguintes dispositivos da Constituição Federal de 1988
(CF).
Art. 5.º (...)
LVIII – o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses
previstas em lei;
(...)
Art. 12. São brasileiros:
I – natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país;
(...)
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
(...)
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Quanto ao grau de eficácia da norma constitucional, as disposições dos artigos 5.º, 12 e 37 reproduzidas
anteriormente são, respectivamente, normas de eficácia
A) plena, programática e contida.
B) plena, limitada e contida.
C) contida, plena e limitada.
D) contida, plena e programática.

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 - CPI
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3. (2021/CESPE/CEBRASPE/SEFAZ-CE) A garantia das minorias que fundamenta o modelo federal de
criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito (CPI) não se aplica às assembleias
legislativas estaduais.

4. (2021/CESPE/CEBRASPE/PF) Embora as comissões parlamentares de inquérito estejam, como uma
modalidade de controle legislativo, aptas a investigar fatos determinados em prazos determinados, elas
são desprovidas de poder condenatório.

5. (2021/CESPE/CEBRASPE/TCDF) Comissão parlamentar de inquérito que concluir pela existência de
indício de crime cometido pelo investigado deverá, pelo respectivo procurador judicial, promover,
perante o Poder Judiciário, a responsabilidade criminal do infrator.

Controle de Constitucionalidade
ADI lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital de natureza estadual.

ADC lei ou ato normativo federal.

ADPF  ato do Poder Público que possa causar lesão a preceito fundamental;
 leis ou atos normativos federal, estadual ou municipal que causam controvérsia

constitucional, inclusive os anteriores à Constituição.

ADO falta de regulamentação de norma constitucional.

Legitimados
Presidente da República
Mesa do Senado
Mesa da Câmara
Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal
Governador de Estado ou do Distrito Federal
Procurador-Geral da República
Conselho Federal da OAB
Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional
Confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional.
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6. (2019/CESPE/CEBRASPE/TCE-RO) Caso determinada lei municipal esteja em desconformidade com a
Constituição Federal de 1988 (CF), a via adequada para exercer o controle de constitucionalidade da
referida norma no STF é o(a)
A) ADPF.
B) ação direta de inconstitucionalidade genérica.
C) ação declaratória de constitucionalidade.
D) mandado de segurança.
E) ação direta de inconstitucionalidade interventiva.

Gabarito

1. C
2. C
3. E
4. C
5. E
6. A
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OBRIGADA
Profª. Nelma Fontana

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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Espécies Tributárias
Impostos:

Tributo não vinculado;

Tributo de arrecadação não vinculada;

Competência privativa;

Taxas:

Tributo vinculado;

Competência comum;

Espécies Tributárias
Contribuições de melhoria:

Tributo vinculado (obra pública valorização imobiliária);

Competência comum;

Empréstimos Compulsórios:

Tributo de arrecadação vinculada;

Competência privativa da União;
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Espécies Tributárias
Contribuições Especiais:

Contribuições sociais;

CIDEs;

Contribuições corporativas;

Contribuição de iluminação pública.

Princípio da Legalidade:

Instituição: sem exceção (L.O, como regra/L.C, apenas exceções)

Alterações de Alíquotas: Como regra, por lei! Exceções, por ato infralegal.

Imposição de multas: sempre por meio de lei;

Atualização do valor monetário da base de cálculo: ato infralegal

Princípios Tributários
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 Imunidade recíproca:

CF: Alcança os entes federativos (U/E/DF/M) e autarquias e fundações;

STF: Alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos;

Alcança apenas “contribuinte de direito”;

Alcança OAB + Caixas de Assistência de Advogados.

ATENÇÃO: esta imunidade alcança apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias

Imunidade cultural:

Abrange livros, jornais e periódicos;
Abrange papel destinado à sua impressão;
Abrange livros digitais (e-books), leitores e audiolivros.

Imunidade da música nacional:

Necessidade de produção no Brasil;
Autor ou intérprete brasileiro.

ATENÇÃO: estas imunidades alcançam apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias
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 Competência tributária: poder para instituição de tributos.
Atribuída pela CF/88;
Indelegável;
Distribuída apenas aos entes federados: U/E/DF/M

Capacidade tributária ativa: funções de arrecadar, fiscalizar e cobrar tributos.
Delegável a outra pessoa jurídica de direito público.
A mera arrecadação de tributos pode ser delegada à pessoa jurídica de direito

privado.

Arrecadação bancária: pessoas jurídicas de direito privado.

Competência Tributária

 Competência tributária:

Impostos: privativa (Impostos da União: II/IE/IPI/IOF/IR/ITR/IGF)

Taxas: comum (U/E/DF/M)

Contribuições de Melhoria: comum (U/E/DF/M)

Empréstimos Compulsórios: somente União

Contribuições Especiais: como regra, União*

Atenção! Os Estados podem instituir contribuições ao RPPS.

Competência Tributária
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 Vigência da Legislação Tributária:

 Vigência espacial: dentro do território, com exceções (CTN, normas gerais da União e
convênios celebrados pelos entes);

 Vigência temporal: regras aplicáveis às normas jurídicas em geral, exceto o disposto
no CTN.

 Aplicação da Legislação Tributária:

 Fatos geradores futuros - incondicionalmente
 Fatos geradores pendentes - incondicionalmente
 Fatos geradores pretéritos – apenas lei mais benéfica (infrações) ou lei

interpretativa;

Vigência e Aplicação da Legislação

Interpretação Literal

Suspensão do C.T. Exclusão do C.T.

Dispensa do 
cumprimento de 

obrigações 
acessórias

Interpretação da Legislação

 Interpretação Literal:
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Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo

Normas que disponham sobre 
infrações e penalidades Em caso de dúvida

Interpretação da Legislação

 Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo:

 Obrigação Tributária Principal:
 Surgimento: Fato gerador
 Objeto: pagamento de tributo ou multa tributária
 Extinção: juntamente com o crédito tributário

 Obrigação Tributária Acessória:
 Decorre da legislação tributária
 Objeto: fazer ou deixar de fazer algo
 Autonomia em relação à obrigação principal

 Descumprimento de obrigação acessória: multa tributária (obrigação principal)

Obrigação Tributária
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 Sujeito Passivo:
 Contribuinte (relação pessoal e direta);
 Responsável (terceiro legalmente obrigado);

 Atenção: PAssivo = PAgamento

 Sujeito Ativo:
 Ente federado (U/E/DF/M) sujeito ativo direto
 PJ de direito público sujeito ativo indireto

 Atenção! Como regra, as convenções particulares não podem alterar a definição legal
do sujeito passivo.

Obrigação Tributária

 Solidariedade no Direito Tributário:

 Não comporta benefício de ordem;
 O CTN definiu apenas solidariedade passiva;

 Casos de solidariedade:
 Interesse comum;
 Previsão legal (U/E/DF/M)

 Efeitos da Solidariedade (como regra):
 O pagamento por um beneficia os demais;
 Benefícios fiscais beneficiam a todos, excetos quando concedidos individualmente.

Obrigação Tributária
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 Responsabilidade por sucessão empresarial:

 Cabe responsabilidade da sucessora (pelos fatos geradores ocorridos até a data da
sucessão):
 Fusão;
 Incorporação;
 Transformação;
 Cisão (não consta no CTN, mas é admitida pelo STJ);
 Extinção de pessoas jurídicas;

 Abrangência da responsabilidade:
 CTN: apenas tributos;
 STJ: tributos e multas (moratórias e punitivas);

Responsabilidade Tributária

Responsabilidade de Terceiros:

Em caso de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:

O sócio-gerente pode ser responsabilizado;
O sócio-quotista não será responsabilizado;

Presunção de Dissolução irregular: deixar de funcionar no domícilio fiscal sem
comunicação.

O mero inadimplemento não gera responsabilidade do administrador.

Responsabilidade Tributária
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Modalidades de Lançamento:

 Lançamento de Ofício: sem participação do sujeito passivo;

Lançamento por Declaração: prestação de informações sobre matéria de fato;

Lançamento por Homologação: pagamento antecipado sem prévio exame da
autoridade administrativa.

Crédito Tributário

 Legislação/Taxa de câmbio aplicável ao lançamento:

Aspectos 
Formais

Legislação vigente 
na data do 

lançamento

Aspectos 
Materiais

Legislação vigente 
na data do fato 

gerador

Taxa de 
Câmbio

Data do fato gerador

Crédito Tributário
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 Erro de fato e erro de direito:

Erro de Fato

Erro de Direito

Erro de Fato x Erro de Direito

Não permite alteração

Permite alteração

Crédito Tributário

Não suspende a exigibilidade de obrigações acessórias.

Não impede o lançamento tributário.

 MoratóriaMOR

 Depósito do montante integralDE

 Reclamações e Recursos AdministrativosR

 LiminaresLIM

 ParcelamentoPAR

Suspensão do Crédito Tributário
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Prazo decadencial e prescricional: 5 anos

Termo Inicial da Decadência:
Regra Geral: 1º/Jan ano seguinte ao do fato gerador
Regra Geral no Lançamento por Homologação: data do fato gerador

Termo Inicial da Prescrição: constituição definitiva do crédito
tributário.

 Expiração do prazo para lançar (constituição do
crédito tributário);DECADÊNCIA

 Expiração do prazo para cobrar (execução fiscal).PRESCRIÇÃO

Extinção do Crédito Tributário

Sigilo Fiscal: veda a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

Não é vedada a divulgação Não é vedada a divulgação 
de

REpresentações fiscais para fins 
penais

REpresentações fiscais para fins 
penais

PARrcelamento ou moratóriaPARrcelamento ou moratória

INscrições na dívida ativa da fazenda 
pública

INscrições na dívida ativa da fazenda 
pública

Administração Tributária
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Certidões Negativas x Certidões Positivas com Efeitos de Negativa:

• Inexistência de débitos

• Regularidade Fiscal
Certidão Negativa

• Crédito com Exigibilidade Suspensa
• Créditos garantidos por penhora
• Créditos não vencidos

Certidão Positiva Com Efeitos 
de Negativa

Administração Tributária

Prof Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos
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OBRIGADO
Prof. Fábio Dutra

Matemática Financeira
Prof. Brunno Lima
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
CEBRASPE
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
CEBRASPE
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
CEBRASPE

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação, com taxa
nominal anual de juros compostos de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
Se, nas operações de empréstimo bancário, um banco cobra, no regime de juros
compostos, juros nominais de 36% ao ano, capitalizados trimestralmente, então a taxa
efetiva semestral cobrada por esse banco é igual a
(A) 15,98%.
(B) 16,62%.
(C) 18%.
(D) 18,81%.
(E) 19,40%.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / PGE – PE / 2019)
Situação hipotética: Paulo aplicou R$ 20.000 em determinado investimento e resgatou o
total dois anos depois. O juro real recebido por Paulo no período foi de 30% e o valor
resgatado foi de R$ 31.200. Assertiva: Nessa situação, a inflação acumulada no período
foi inferior a 15%.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
Um indivíduo que deve a uma instituição financeira R$ 50.000 com vencimento imediato
e mais R$ 30.000, que deverão ser pagos daqui a um mês, propôs pagar R$ 20.000 daqui
a um mês e o restante, daqui a três meses, sabendo que a instituição pratica o desconto
racional composto à taxa de 5% ao mês. Nessa situação, considerando 1,10 e 1,16 como
valores aproximados para 1,05² e 1,05³, respectivamente, o valor restante que o
devedor deverá pagar daqui a três meses será igual a
(A) R$ 66.000.
(B) R$ 69.000.
(C) R$ 79.400.
(D) R$ 80.000.
(E) R$ 91.000.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / TCE – PB / 2018)
Um banco emprestou R$ 200.000, entregues no ato, sem prazo de carência. O
empréstimo foi quitado pelo sistema de amortização constante (SAC) em
20 prestações semestrais consecutivas.
Nessa situação, se a taxa de juros do empréstimo foi de 1,5 % ao semestre, então o valor
da quinta prestação, em reais, foi de
(A) 12.400.
(B) 13.000.
(C) 10.000.
(D) 11.650.
(E) 12.250.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / PGE – PE / 2019)
Situação hipotética: Marcelo contratou empréstimo de R$ 380.000 em uma instituição
financeira que adota o sistema de amortização francês. O valor foi entregue no ato, não
foi concedido prazo de carência para o pagamento, a ser feito em 5 prestações anuais,
consecutivas e iguais. A primeira prestação vencerá um ano após a tomada do
empréstimo, sendo a taxa de juros de 10% ao ano. Assertiva: Nessa situação,
considerando-se 0,62 como valor aproximado para 1,1-5, é correto afirmar que Marcelo
pagará menos de R$ 95.000 de prestação.
( ) CERTO ( ) ERRADO

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
CEBRASPE
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
CEBRASPEOBRIGADO!

Prof. Brunno Lima
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Português
Prof. Adriana Figueiredo

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial.
3.1 Emprego das letras.
3.2 Emprego da acentuação gráfica.
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de
conectores e outros elementos de sequenciação textual.
4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais.
5 Domínio da estrutura morfossintática do período.
5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
5.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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5.3 Emprego dos sinais de pontuação.
5.4 Concordância verbal e nominal.
5.5 Emprego do sinal indicativo de crase.
5.6 Colocação dos pronomes átonos.
5.7 Emprego das classes de palavras.
6 Reescritura de frases e parágrafos do texto.
6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
6.2 Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
6.3 Significação das palavras.
6.4 Reorganização da estrutura de orações e de períodos de texto.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

RECONHECIMENTO DE TIPOS E 
GÊNEROS TEXTUAIS

Prof. Adriana Figueiredo
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1º PARÁGRAFO

Texto CG1A1-II

À área da linguística que se ocupa em contribuir para a solução de problemas judiciais e que auxilia
também na compreensão de discursos e interações produzidos em ambiente jurídico chamamos de
linguística forense. Pouco ainda se fala e se conhece sobre a aplicação da linguística à esfera
forense, apesar de muitos crimes serem cometidos unicamente ou parcialmente por meio da
língua, como a calúnia, a injúria, a difamação, a ameaça, o estelionato e a extorsão.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

2º PARÁGRAFO

Ao produzir um texto, oral ou escrito, o sujeito lança mão de um vasto repertório lexical e regras de
ordenação sintática pertencentes à gramática de seu idioma. Entretanto, esse arranjo não é feito da
mesma forma por diferentes pessoas. Ao falarmos ou ao escrevermos, organizamos o material
linguístico que está disponível em nosso acervo mental de uma forma única, afinal cada indivíduo
constituiu seu vocabulário a partir de experiências também únicas. Isso significa que imprimimos
nosso estilo em nossos textos, deixando nele nossa “assinatura”. Esse uso individual do idioma é
chamado de idioleto, ou seja, é como se fosse um dialeto pessoal, uma marca identitária daquele
indivíduo. Embasada nisso, a linguística forense procura desenvolver metodologias que auxiliem no
processo de atribuição de autoria de um determinado texto.

Welton Pereira e Silva. Linguística forense: como o linguista pode contribuir em uma demanda judicial? In: Roseta, v. 2, 
n.º 2, 2019 (com adaptações).

CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia
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O texto CG1A1-II apresenta, predominantemente, a tipologia textual

A) argumentativa.

B) descritiva.

C) expositiva.

D) injuntiva.

E) narrativa.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

O texto CG1A1-II apresenta, predominantemente, a tipologia textual

A) argumentativa.

B) descritiva.

C) expositiva.

D) injuntiva.

E) narrativa.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE

Acerca dos tipos textuais, é correto afirmar que, no texto CG3A1-I, predomina a

A) argumentação.

B) descrição.

C) instrução.

D) narração.

E) prescrição.

CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE
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A cerca dos tipos textuais, é correto afirmar que, no texto CG3A1-I, predomina a

A) argumentação.

B) descrição.

C) instrução.

D) narração.

E) prescrição.

CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE

#ANOTAAÍ
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DICA 1

Atenção às questões de tipologia que falam em
predominância! Não se trata de quantidade de linhas,
mas sim de intenção/finalidade do texto. Olhar o início
e fim do texto pode ajudar bastante.

EMPREGO/CORRELAÇÃO DE 
TEMPOS E MODOS VERBAIS

Prof. Adriana Figueiredo
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2º PARÁGRAFO

Se formos propor uma hermenêutica acerca do tema, talvez possamos afirmar
que existem dois tipos de listas: as necessárias e as inúteis. Em muitos casos,
dialeticamente, as necessárias tornam-se inúteis e as inúteis, necessárias.
Tomemos dois exemplos. Todo mês, enumero as coisas que faltam na despensa
de minha casa antes de me dirigir ao supermercado; essa lista arrolo na categoria
das necessárias. Por outro lado, há pessoas que anotam suas metas para o ano
que se inicia: começar a fazer ginástica, parar de fumar, cortar em definitivo o
açúcar, ser mais solidário, menos intolerante... Essa elenco na categoria das
inúteis.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

Mantendo-se o sentido original do texto 1A1-I, a locução “formos propor” (início
do segundo parágrafo) poderia ser corretamente substituída pela forma verbal

A) propuséssemos.

B) proporemos.

C) propusermos.

D) proporíamos.

E) propúnhamos.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone
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Mantendo-se o sentido original do texto 1A1-I, a locução “formos propor” (início
do segundo parágrafo) poderia ser corretamente substituída pela forma verbal

A) propuséssemos.

B) proporemos.

C) propusermos.

D) proporíamos.

E) propúnhamos.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

#ANOTAAÍ
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CESPE - POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Conhecimentos Gerais (Perito
Criminal e Médico)
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Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto CG1A1CCC caso a
forma verbal “entrara” (l.6) fosse substituída por

A) entrava.

B) haveria entrado.

C) tinha entrado.

D) há de entrar.

E) entraria.

CESPE - POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Conhecimentos Gerais (Perito
Criminal e Médico)

Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto CG1A1CCC caso a
forma verbal “entrara” (l.6) fosse substituída por

A) entrava.

B) haveria entrado.

C) tinha entrado.

D) há de entrar.

E) entraria.

CESPE - POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Conhecimentos Gerais (Perito
Criminal e Médico)
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#ANOTAAÍ
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DICA 3

Atenção ao pretérito mais-que-perfeito composto:

Ele havia/tinha estudado quando fez a prova = ele
estudara quando fez a prova.

EMPREGO DE CONECTORES E OUTROS 
ELEMENTOS DE SEQUENCIAÇÃO 
TEXTUAL

Prof. Adriana Figueiredo
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CONJUNÇÕES

2º PARÁGRAFO

A literatura aparece como manifestação universal de todos os homens em todos
os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a
possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como 
todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas 
do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone
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No trecho “Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar
as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo
fabulado” (segundo parágrafo do texto 1A2-I), o autor estabelece uma relação de

A) causa.

B) proporção.

C) adição.

D) comparação.

E) conformação.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

No trecho “Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar
as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo
fabulado” (segundo parágrafo do texto 1A2-I), o autor estabelece uma relação de

A) causa.

B) proporção.

C) adição.

D) comparação.

E) conformação.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone
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#ANOTAAÍ
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1º PARÁGRAFO: Não sei quando começou a necessidade de fazer listas, mas
posso imaginar nosso antepassado mais remoto riscando na parede da caverna, à
luz de uma tocha, signos que indicavam quanto de alimento havia sido estocado
para o inverno que se aproximava ou, como somos competitivos, a relação entre
nomes de integrantes da tribo e o número de caças abatidas por cada um deles.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

No trecho “como somos competitivos” (primeiro parágrafo do texto 1A1-I), a
conjunção “como” expressa o mesmo que

A) conforme.

B) tanto quanto.

C) apesar de.

D) porque.

E) embora.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone
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No trecho “como somos competitivos” (primeiro parágrafo do texto 1A1-I), a
conjunção “como” expressa o mesmo que

A) conforme.

B) tanto quanto.

C) apesar de.

D) porque.

E) embora.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

DICA 4

Lembre-se dos principais valores semânticos da conjunção
COMO:

• COMPARAÇÃO → É inteligente como a mãe.

• CONFORMIDADE → Tudo aconteceu como havia previsto.

• CAUSA → Como estava cansado, foi embora cedo.



08/10/2021

#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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No trecho “A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade, na medida em
que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao
semelhante” (primeiro período do último parágrafo do texto 1A2-I), a expressão
“na medida em que” poderia ser substituída, sem prejuízo para a correção
gramatical e para os sentidos originais do texto, por

A) à proporção que.
B) à medida que.
C) uma vez que.
D) mesmo que.
E) quando.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

No trecho “A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade, na medida em
que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao
semelhante” (primeiro período do último parágrafo do texto 1A2-I), a expressão
“na medida em que” poderia ser substituída, sem prejuízo para a correção
gramatical e para os sentidos originais do texto, por

A) à proporção que.
B) à medida que.
C) uma vez que.
D) mesmo que.
E) quando.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone
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DICA 5

NA MEDIDA EM QUE = UMA VEZ QUE

À MEDIDA QUE = À PROPORÇÃO QUE

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

CESPE / CEBRASPE - 2021 – SEAP - Assistente de Defesa Agropecuária
- Técnico de Manejo e Meio Ambiente
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Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto 2A1-I caso a
expressão “contudo” (R.41) fosse substituída por

A) portanto.

B) conquanto.

C) embora.

D) mormente.

E) porém.

CESPE / CEBRASPE - 2021 – SEAP - Assistente de Defesa Agropecuária
- Técnico de Manejo e Meio Ambiente

Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto 2A1-I caso a
expressão “contudo” (R.41) fosse substituída por

A) portanto.

B) conquanto.

C) embora.

D) mormente.

E) porém.

CESPE / CEBRASPE - 2021 – SEAP - Assistente de Defesa Agropecuária
- Técnico de Manejo e Meio Ambiente
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PRONOMES RELATIVOS

A correção e os sentidos do texto 1A1-II seriam preservados se o termo “no qual”
(l.7) fosse substituído por

A) que.

B) onde.

C) cujo.

D) em cujo.

E) aonde.

CESPE - 2018 - SEFAZ-RS - Técnico Tributário da Receita Estadual
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A correção e os sentidos do texto 1A1-II seriam preservados se o termo “no qual”
(l.7) fosse substituído por

A) que.

B) onde.

C) cujo.

D) em cujo.

E) aonde.

CESPE - 2018 - SEFAZ-RS - Técnico Tributário da Receita Estadual

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

No trecho “a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece
corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja
satisfação constitui um direito”, a expressão “a que” poderia ser corretamente
substituída por

A) à que.

B) aquele que.

C) que.

D) ao qual.

E) àquela que.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone
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No trecho “a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece
corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja
satisfação constitui um direito”, a expressão “a que” poderia ser corretamente
substituída por

A) à que.

B) aquele que.

C) que.

D) ao qual.

E) àquela que.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

DICA 6

Lembre-se dos principais pronomes relativos e seus
respectivos empregos:

• QUE → antecedente coisa ou pessoa;
• QUEM → antecedente pessoa;
• ONDE → antecedente lugar;
• CUJO → indica posse.
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EMPREGO DO SINAL INDICATIVO 
DE CRASE

Prof. Adriana Figueiredo

CESPE - 2019 - MPC-PA - Analista Ministerial - Controle Externo -
Conhecimentos Gerais
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A correção gramatical do texto CG2A1-I seria preservada se fosse inserido sinal
indicativo de crase em

A) “a demanda” (l.28)

B) “as políticas públicas” (l.15) .

C) “a uma dieta” (l.21).

D) “a Terra” (l.29).

E) “a produção local” (l.35).

CESPE - 2019 - MPC-PA - Analista Ministerial - Controle Externo -
Conhecimentos Gerais

A correção gramatical do texto CG2A1-I seria preservada se fosse inserido sinal
indicativo de crase em

A) “a demanda” (l.28)

B) “as políticas públicas” (l.15) .

C) “a uma dieta” (l.21).

D) “a Terra” (l.29).

E) “a produção local” (l.35).

CESPE - 2019 - MPC-PA - Analista Ministerial - Controle Externo -
Conhecimentos Gerais
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Assinale a opção em que foram atendidas as regras de emprego ou de omissão do
sinal indicativo de crase.

A) Devido a rachadura abaixo de uma das janelas, à frente da escola havia sido
totalmente restaurada.

B) Naquela escola, o professor experimentou a incrível sensação de transmitir
conhecimento útil à pessoas em formação.

C) A escolha de ser professor é comparável a ação de colocar a cabeça dentro da
boca de um leão.

CESPE - SEGER-ES - Todos os Cargos - Conhecimentos Básicos

D) Com relação a constante necessidade de atualização, o professor manifestou seu
desagrado ao diretor da escola.

E) Perguntaram àquela professora se ela iria mesmo colocar a cabeça dentro da
boca de um leão.

CESPE - SEGER-ES - Todos os Cargos - Conhecimentos Básicos
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D) Com relação a constante necessidade de atualização, o professor manifestou seu
desagrado ao diretor da escola.

E) Perguntaram àquela professora se ela iria mesmo colocar a cabeça dentro da
boca de um leão.

CESPE - SEGER-ES - Todos os Cargos - Conhecimentos Básicos

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

DICA 7

Lembre-se das duas justificativas para crase:

• Fenômeno fonético, que é a combinação da preposição “a”
com o artigo feminino “a”. Ex.: Obedecia à professora.

• Locuções de base feminina. Ex.: à medida que, à custa de, à
deriva, etc.
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DICA 8

Atenção ao emprego da crase no plural!

Você pode dizer “vou às festas” ou “vou a festas”, mas nunca
“vou à festas”

EMPREGO DOS SINAIS DE 
PONTUAÇÃO

Prof. Adriana Figueiredo
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VÍRGULAS

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que
descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas
altas, esperando.

Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois
de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão
do mar, e tanto fulgor, que o menino ficou mudo de beleza.

E, quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: —
Me ajuda a olhar!

Eduardo Galeano. A função da arte/1. In: O livro dos abraços. Tradução de
Eric Nepomuceno. 9.ª ed. Porto Alegre: L&PM, 2002 (com adaptações).

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone
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No início do texto 1A2-II, o nome “Santiago Kovadloff” foi empregado entre
vírgulas porque

A) explica o vocábulo “pai”.

B) precisa o vocábulo “pai”.

C) caracteriza o vocábulo “pai”.

D) qualifica o vocábulo “pai”.

E) especifica o vocábulo “pai”.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

No início do texto 1A2-II, o nome “Santiago Kovadloff” foi empregado entre
vírgulas porque

A) explica o vocábulo “pai”.

B) precisa o vocábulo “pai”.

C) caracteriza o vocábulo “pai”.

D) qualifica o vocábulo “pai”.

E) especifica o vocábulo “pai”.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone
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O domínio dos dados é fundamental para obter uma vantagem competitiva, e as
organizações que não tomam medidas concretas para conseguir isso terão
dificuldade em acompanhar o mercado.

Com relação à pontuação, o sentido original e a correção do último período do
texto CB1A1-II seriam mantidos caso

I fosse inserida uma vírgula após “dados”.

II a vírgula empregada logo após “competitiva” fosse suprimida.

III fossem inseridas uma vírgula logo após “organizações” e uma vírgula logo após
“isso”.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

Assinale a opção correta.

A) Apenas o item I está certo.

B) Apenas o item II está certo.

C) Apenas o item III está certo.

D) Todos os itens estão certos.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I
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Assinale a opção correta.

A) Apenas o item I está certo.

B) Apenas o item II está certo.

C) Apenas o item III está certo.

D) Todos os itens estão certos.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

DICA 9

Atenção ao emprego da vírgula entre orações coordenadas
pela conjunção E:

O filho chora, e a mãe não vê. → EMPREGO FACULTATIVO

Joana dançou e se divertiu. → EMPREGO PROIBIDO
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DICA 10

Atenção ao emprego da vírgula antes de orações adjetivas!

O atleta que ganhou a medalha chegou. → SENTIDO
RESTRITIVO

O atleta, que ganhou a medalha, chegou. → SENTIDO
EXPLICATIVO

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

EMPREGO DE ELEMENTOS DE 
REFERENCIAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E 
REPETIÇÃO

Prof. Adriana Figueiredo
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PENÚLTIMO PARÁGRAFO: Feitas as compras, a lista do supermercado, necessária,
torna-se então inútil. A lista contendo nossos desejos de sermos melhores para
nós mesmos e para os outros, embora inútil, pois dificilmente a cumprimos,
converte-se em necessária, porque estabelece um vínculo com o futuro, e nos
projetar é uma forma de vencer a morte.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

ÚLTIMO PARÁGRAFO: Tudo isso para justificar o que se segue. Ninguém me
perguntou, mas resolvi organizar uma lista dos melhores romances que li em
minha vida — escolhi o número vinte, não por motivos místicos, mas porque
talvez, pela amplitude, alinhave, mais que preferências intelectuais, uma história
afetiva das minhas leituras. Enquadro-a na categoria das listas inúteis, mas, quem
sabe, se consultada, municie discussões, já que toda escolha é subjetiva e
aleatória, ou, na melhor das hipóteses, suscite curiosidade a respeito de um título
ou de um autor. Ocorresse isso, me daria por satisfeito.

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone
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No texto 1A1-I, a forma pronominal “a” empregada no trecho “Enquadro-a na
categoria das listas inúteis” (último parágrafo) refere-se a

A) “uma história afetiva das minhas leituras” (último parágrafo).

B) “a lista do supermercado” (penúltimo parágrafo).

C) “minha vida” (último parágrafo).

D) “uma lista dos melhores romances que li em minha vida” (último parágrafo).

E) “A lista contendo nossos desejos de sermos melhores para nós mesmos e para
os outros” (penúltimo parágrafo).

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

No texto 1A1-I, a forma pronominal “a” empregada no trecho “Enquadro-a na
categoria das listas inúteis” (último parágrafo) refere-se a

A) “uma história afetiva das minhas leituras” (último parágrafo).

B) “a lista do supermercado” (penúltimo parágrafo).

C) “minha vida” (último parágrafo).

D) “uma lista dos melhores romances que li em minha vida” (último parágrafo).

E) “A lista contendo nossos desejos de sermos melhores para nós mesmos e para
os outros” (penúltimo parágrafo).

CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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CESPE / CEBRASPE - 2021 – SEAP - Assistente de Defesa Agropecuária
- Técnico de Manejo e Meio Ambiente

No texto 2A1-I, o “setor” ao qual o autor se refere no trecho “e o grande sucesso
desse setor criou as bases para que o país esteja relativamente imune a crises de
balança de pagamentos” (R. 10 a 12) corresponde

A) à produção brasileira de grãos.

B) ao setor privado.

C) à EMBRAPA.

D) à economia brasileira.

E) ao comércio de petróleo da Arábia Saudita.

CESPE / CEBRASPE - 2021 – SEAP - Assistente de Defesa Agropecuária
- Técnico de Manejo e Meio Ambiente
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No texto 2A1-I, o “setor” ao qual o autor se refere no trecho “e o grande sucesso
desse setor criou as bases para que o país esteja relativamente imune a crises de
balança de pagamentos” (R. 10 a 12) corresponde

A) à produção brasileira de grãos.

B) ao setor privado.

C) à EMBRAPA.

D) à economia brasileira.

E) ao comércio de petróleo da Arábia Saudita.

CESPE / CEBRASPE - 2021 – SEAP - Assistente de Defesa Agropecuária
- Técnico de Manejo e Meio Ambiente

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

OBRIGADA
Prof. Adriana Figueiredo
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Direito Empresarial
Teoria + questões CESPE de Múltipla Escolha

Prof. Cadu Carrilho 

@profcaducarrilho

t.me/professorcadu
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§
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(CESPE) - Analista (APEX)/Processos Jurídicos/2021  

(CESPE) - Promotor de Justiça (MPE PI)/2019 
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(CESPE) - Juiz Estadual (TJ PR)/2019 

(CESPE) - Auditor-Fiscal da Receita Estadual (SEFAZ RS)/2019
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(CESPE) - Auditor de Controle Interno (COGE CE)/2019  
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(CESPE) - Delegado de Polícia (PC MA)/2018  
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(CESPE) - Auditor-Fiscal da Receita Estadual (SEFAZ RS)/2019 
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(CESPE) - Auditor de Controle Interno (COGE CE)/2019 

LEI Nº 13.966, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019

§
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(CESPE) - Juiz Estadual (TJ PA)/2019/"Prova Anulada" 

OBRIGADO
Prof. Cadu Carrilho

@profcaducarrilho

t.me/professorcadu
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Administração Financeira e 
Orçamentária - AFO

Profa. Luciana Marinho

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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(CESPE – Técnico Judiciário – STM – 2018)

Os créditos suplementares possuem vigência exclusivamente dentro do exercício financeiro
em que são abertos.

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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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.

(CESPE – Oficial Técnico de Inteligência – ABIN – 2018)

As emendas ao projeto de lei de orçamento anual devem necessariamente indicar os recursos
necessários para a sua execução, podendo ser utilizado como fonte de recursos o superávit
financeiro do exercício financeiro anterior.
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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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(CESPE – Técnico Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018)
O orçamento-programa consiste no processo de elaboração de orçamento que exige dos
gestores, a cada novo exercício, a justificativa detalhada dos recursos solicitados.

RECEITA PÚBLICA

Profa. Luciana Marinho
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Ingresso público
(Sentido Amplo)

Receita

ORÇAMENTÁRIA
(Sentido estrito)

Ingresso EXTRAORÇAMENTÁRIO

Art. 3 , § único, Lei 4.320/64

Art. 57 da Lei 4320/1964

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA

Receitas 
Arrecadadas

Operações de 
Crédito

Ainda que não Ainda que não 
previstas no 
orçamento.
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AFETAÇÃO PATRIMONIAL

EFETIVAS

NÃO EFETIVAS 

(+ PL) Receitas correntes.

(=PL) Receitas de capital.

COERCITIVIDADE ORIGINÁRIA E DERIVADAS

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.
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(CESPE – Técnico Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018)
A concessão de um serviço público para um particular representará uma receita de capital
caso implique cessão de patrimônio imobiliário do Estado a terceiro.

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
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(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018)
Se determinado órgão público precisar adquirir equipamentos novos necessários à execução

de determinada obra, a despesa correspondente será classificada como investimento.

LEI RESPONSABILIDADE FISCAL

Profa. Luciana Marinho
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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

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
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Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)

Despesa Corrente

Derivada de Lei, MP ou ato AN

Obrigação Legal

Superior a DOIS 
EXERCÍCIOS.

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
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(CESPE – Auditor - Conselheiro Substituto – TCE/PR – 2016)

Sempre que verificar que as despesas de pessoal de Poder Executivo estadual atingiram o
limite prudencial — 95% do limite máximo das despesas com pessoal —, o TCE deverá emitir
alerta sobre esse fato, na forma da LRF.

OBRIGADA
Prof. Luciana Marinho
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Estatística

Prof. Carlos Henrique

(SEFAZ CE) Suponha que o número diário (X) de transações bancárias
registradas em determinada conta bancária se distribua conforme uma
distribuição de Poisson. Com respeito ao total semanal de transações bancárias
registradas nessa conta bancária, denotada como Y = X1 + X2+ X3 + X4 + X5, em que
{X1,…, X5} representa uma amostra aleatória simples retirada de uma distribuição
de Poisson com média igual a 5 transações por dia, julgue os seguintes itens.
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1) O desvio padrão da variável aleatória é igual a 5 transações por semana.

2) P(Y = 0) = P (X1 = 0) + P(X2 = 0) + P(X3 = 0) + P(X4 = 0) + P(X5 = 0) = 5.e-5

3) Se 𝝁 e 𝝈 representam, respectivamente, a média e o desvio padrão da variável
aleatória , então o Teorema Central do Limite estabelece que a quantidade z =
(𝒙−𝝁)/𝝈/√𝟓 segue a distribuição normal padrão.
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(SEFAZ CE) Uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 4 foi retirada de
uma população exponencial cuja função de densidade de probabilidade é dada por
f(x) = A e-Ax para x ≥ 0, em que A > 0 é o parâmetro desconhecido.

0,5 - 1,0 - 0,8 - 9,7

Com base nos valores mostrados no quadro anterior, que constituem uma
realização dessa amostra aleatória simples, julgue os itens a seguir.
4) A estimativa da média populacional obtida pelo critério de mínimos quadrados
ordinários é igual a 3.
5) A estimativa de máxima verossimilhança para o desvio padrão populacional é
igual a 3.
6) Pelo critério da máxima verossimilhança, a estimativa do parâmetro é igual a 3.
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(PC SE) Considere duas variáveis aleatórias contínuas, X e Y tais que P(X > 0) = 1,
P(X ≤𝟏)=𝟏/𝟏𝟎, P( X ≤𝟏| 𝒀>𝟏)=3/10, 𝑽𝒂𝒓 (𝒙)=𝑽𝒂𝒓 (𝒀)=𝟏 𝒆 𝒄𝒐𝒗 (𝒙,𝒚)=𝟎

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

7) P(X ≥𝟏)=𝑷(𝑿>𝟏)=𝟎,𝟗

8) O valor esperado da variável aleatória X é igual a ZERO

9) X e Y são independentes

10) Var(X – Y) = 2
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(PC SE) Com base em uma amostra aleatória simples de tamanho n = 16 retirada de
uma população normal com média desconhecida 𝝁 e variância 𝝈𝟐 = 9, deseja-se testar a
hipótese nula H0: 𝝁 = 0 contra a hipótese alternativa H1: 𝝁 ≠ 0 por meio da estatística

, na qual 𝒙 denota a média amostral

Com respeito a esse teste de hipóteses, julgue os itens a seguir, sabendo que o valor da
média amostral observado na amostra foi igual a 1 e que, relativo a esse teste, o P-valor
foi igual a 0,18.
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11) Sob a hipótese nula, a estatística segue uma distribuição t de Student com 15
graus de liberdade.

12) O desvio padrão da média amostral x é igual a 0,75.

13) Se o nível de significância escolhido para o teste foi igual a 10%, então, nesse
caso, a hipótese nula H0: 𝝁 = 0 não seria rejeitada, embora a média amostral tenha
sido diferente de zero.

14) O P-valor é uma medida que representa a potência do teste em tela.
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OBRIGADO
Prof. Carlos Henrique

Contabilidade Geral

Prof. Silvio Sande
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Uma indústria adquiriu um equipamento produtivo por R$ 600 mil, o qual foi registrado contabilmente e
colocado em operação em 01/11/2018. O fabricante estimava a vida útil do equipamento em dez anos. O
equipamento será utilizado em dois turnos de oito horas, razão por que será aplicada a depreciação
acelerada calculada pelo método da linha reta. A empresa considera um valor residual de 10% para todos
os seus equipamentos industriais.

01. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)

Nessa situação hipotética, considerando-se que a indústria encerra seu exercício social no dia trinta de junho
de cada ano, é correto afirmar que o valor contábil líquido do equipamento apurado para o balanço de 2019 é
igual a
a) R$ 528 mil.
b) R$ 535 mil.
c) R$ 546 mil.
d) R$ 564 mil.
e) R$ 570 mil.

(Revisão de Véspera ISS Aracaju)
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Em muitos casos, a colocação de debêntures no mercado demanda a contratação de instituições financeiras
para coordenar o processo, o que gera os chamados gastos com colocação de debêntures. Esses gastos

a) integram os encargos financeiros e devem ser amortizados durante o prazo de vigência das debêntures.
b) são reconhecidos como ativos financeiros e serão baixados à medida que as debêntures forem quitadas.
c) integram o ativo intangível e são amortizados quando do pagamento das debêntures.
d) são reconhecidos como despesas do período em que tiver sido feita a emissão dos títulos.
e) são registrados como despesas antecipadas, apropriadas ao resultado proporcionalmente ao prazo de
vencimento das debêntures.

02. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)

Com base na legislação societária e nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
assinale a alternativa correta com relação a Demonstração do Resultado do exercício.

A) A elaboração da demonstração do resultado do exercício pelo método da natureza não exime a empresa
da divulgação adicional de informações das despesas segundo sua função.
B) Na demonstração de resultado, apesar de a legislação societária induzir a apresentação da despesa pela
natureza, ela também poderá ser apresentada de acordo com a sua função.
C) As sociedades por ações de capital aberto deverão iniciar sua demonstração do resultado do exercício
pela receita bruta.
D) Na demonstração de resultado do exercício (DRE), as despesas devem ser subclassificadas. A escolha da
classificação dos gastos pela função da despesa ou pelos gastos por natureza está baseada na capacidade
de o método proporcionar informação mais confiável e mais relevante à entidade, cumpridas as
determinações legais.
E) A mensuração da receita é feita pelo valor nominal das contraprestações recebidas ou a receber.

03. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)
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04. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)

A partir das informações apresentadas na tabela precedente, é correto afirmar que, na demonstração do
resultado abrangente, o valor do lucro abrangente é igual a

a) R$ 65.000.

b) R$ 15.000.

c) R$ 965.000.

d) R$ 465.000.

e) R$ 340.000.

(Revisão de Véspera ISS Aracaju)
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A respeito da demonstração do valor adicionado (DVA), de acordo com a legislação societária e os
pronunciamentos do CPC, assinale a opção correta.

(A) A receita com vendas e prestação de serviços deve ser apresentada líquida de seus efeitos tributários, uma
vez que tributos não constituem receitas efetivas da empresa.
(B) O reconhecimento de resultado positivo de equivalência patrimonial diminui o valor adicionado recebido
em transferência.
(C) O valor do prejuízo do exercício integra o item remuneração do capital próprio da demonstração do valor
adicionado.
(D) O reconhecimento de amortização, depreciação e exaustão aumenta o valor adicionado líquido produzido
pela entidade.
(E) Despesas de juros, inclusive as variações cambiais passivas, são consideradas distribuição de riqueza, sendo
classificadas na DVA como remuneração do capital próprio.

05. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)

Em determinado exercício social, uma empresa distribuiu dividendos de R$ 60 milhões sobre seu lucro líquido
e, nesse mesmo período, foram verificadas as seguintes modificações em saldos patrimoniais:
• diminuição de R$ 25 milhões em contas a receber;
• aumento de R$ 38 milhões em estoques;
• aumento de R$ 250 milhões no imobilizado;
• aumento de R$ 120 milhões em depreciações acumuladas;
• aumento de R$ 50 milhões em fornecedores a pagar;
• aumento de R$ 5 milhões em salários e encargos a pagar;
• aumento de R$ 8 milhões em impostos e contribuições a recolher;
• aumento de R$ 2 milhões em debêntures a resgatar no curto prazo;
• redução de R$ 32 milhões em financiamentos de longo prazo a pagar;
• redução de R$ 6 milhões em impostos parcelados a vencer;
• aumento de R$ 5 milhões no capital social;
• aumento de R$ 40 milhões nas reservas de lucros.

06. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)
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Nessa situação hipotética, o caixa gerado nas atividades operacionais foi

A) inferior a R$ 10 milhões.
B) superior a R$ 10 milhões e inferior a R$ 100 milhões.
B) superior a R$ 100 milhões e inferior a R$ 150 milhões.
C) superior a R$ 150 milhões e inferior a R$ 250 milhões.
D) superior a R$ 250 milhões.

(Revisão de Véspera ISS Aracaju)

Uma empresa contratou seguros no valor de R$ 210,00, em 1.º/9/2019, e apresentou as seguintes informações
em 30/9/2019.

07. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)



08/10/2021

Consoante essas informações, assinale a opção que indica o montante que deve ter sido evidenciado na
demonstração do fluxo do disponível a título de pagamento de seguros no mês de setembro de 2019.

a) R$ 80,00

b) R$ 160,00

c) R$ 190,00

d) R$ 210,00

e) R$ 270,00

(Revisão de Véspera ISS Aracaju)

Um contador, ao analisar ações judiciais nas quais a empresa JLS S.A. figura como ré, identificou um
processo decorrente de uma autuação fiscal no valor total de R$ 500.000 e cujo julgamento final estava
próximo. Considerando que a perda do processo pela JLS S.A. era provável, os advogados da empresa e
peritos independentes estimaram cinco cenários de probabilidades de desembolsos futuros, como mostra o
quadro seguinte.

08. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)
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Nesse caso, a empresa JLS S.A. deverá reconhecer uma provisão de
a) R$ 0.
b) R$ 250.000.
c) R$ 300.000.
d) R$ 350.000.
e) R$ 500.000.

(Revisão de Véspera ISS Aracaju)

A Companhia KK adquiriu 80% do patrimônio líquido contábil da Companhia JJ por R$ 5.600.000,00 em
2017. Em 2018, a Companhia JJ declarou um lucro líquido de R$ 600.000,00 e um lucro abrangente no valor
de R$ 780.000,00.

09. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)
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Nas demonstrações contábeis individuais da Companhia KK, referentes ao exercício de 2018, há

A) um investimento permanente no valor de R$ 4.480.000,00.
B) uma receita de equivalência patrimonial no valor de R$ 624.000,00 em suas demonstrações contábeis
individuais.
C) uma receita com dividendos no valor de R$ 624.000,00 em suas demonstrações contábeis individuais.
D) uma receita de dividendos no valor de R$ 480.000,00 em suas demonstrações contábeis individuais.
D) uma receita de equivalência patrimonial no valor de R$ 480.000,00 em suas demonstrações contábeis
individuais.

(Revisão de Véspera ISS Aracaju)

Com relação à classificação de custos em um ambiente fabril, assinale a opção correta.

a) Os custos de materiais indiretos dizem respeito exclusivamente a itens que não estão associados
diretamente ao produto.
b) Os custos primários são, por natureza, diretos e variáveis.
c) Os valores monetários dos custos fixos não se alteram ao longo do tempo; os custos variáveis apresentam
oscilações em seus valores.
d) A depreciação das máquinas do departamento de produção é um custo indireto, independentemente do
objeto de custeio.
e) Os custos indiretos de fabricação são, necessariamente, custos fixos.

10. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)
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Os dados abaixo (valores em reais) referem-se a uma empresa hipotética.

11. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)

Com relação ao texto, caso a empresa produza 200.000 unidades e venda 160.000 unidades, a diferença
entre o lucro operacional líquido apurado pelo custeio por absorção e pelo custeio variável será

A) inferior a 30.000,00;.
B) 50.000,00;
C) 100.000,00;
D) 150.000,00;
E) superior a R$ 150.000,00.

12. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)
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Em janeiro de 2016, uma empresa fabricante de um modelo de equipamento esportivo aquático produziu e
vendeu 100 unidades desse equipamento, ao preço unitário de R$ 7.000. Naquele mês, os custos e as
despesas variáveis totalizaram R$ 2.500 (por unidade), e os custos e despesas fixas, R$ 200.000 (no mês).

13. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta.
a) O ponto de equilíbrio contábil é maior que 50 unidades.
b) A empresa operou com uma margem de segurança de 44%.
c) A empresa obteve R$ 700.000 de lucro.
d) Caso a depreciação mensal tenha sido de R$ 20.000, o ponto de equilíbrio financeiro foi igual a R$ 280.000.
e) Caso a depreciação mensal tenha sido de R$ 30.000, o ponto de equilíbrio contábil foi menor que R$

300.000.

(Revisão de Véspera ISS Aracaju)
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Com referência à alavancagem operacional, assinale a opção correta.

a) O grau de alavancagem operacional de uma empresa independe do seu nível de vendas.

b) Uma empresa que apresente estrutura de custo distinta de outra e que detenha menor proporção de
custos fixos em relação aos custos totais terá um grau de alavancagem operacional maior do que o da
concorrente.

c) A alavancagem operacional permite saber de que forma uma variação percentual nos custos variáveis
afeta os lucros de uma empresa.

d) A alavancagem operacional atua como uma espécie de multiplicador, indicando a relação entre a
variação percentual do lucro e a variação percentual das vendas.

e) Um grau de alavancagem operacional igual a 4 indica que um aumento de 1% no lucro terá sido
provocado por um aumento de 4% nas vendas.

14. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)

Uma indústria estabeleceu o seguinte padrão de consumo da matéria-prima por unidade em sua produção.

Em determinado período, foram produzidas 15.000 unidades, as quais consumiram 3.000 Kg de matéria-prima,
ao custo de R$ 7.500,00.

A variação de quantidade da matéria-prima consumida foi de R$ 0,30 por unidade

15. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)
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Os indicadores econômico-financeiros que podem ser obtidos por meio de análise vertical incluem o

a) retorno sobre o patrimônio líquido e a margem de lucro.

b) giro do ativo e o índice de endividamento.

c) índice de endividamento e a margem de lucro.

d) giro de contas a receber e o giro dos estoques.

e) capital circulante próprio e o capital permanente líquido

16. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)

Na fiscalização dos estoques de uma empresa, o técnico tributário responsável recebeu apenas as seguintes
informações:
• a empresa possui R$ 100 de passivo não circulante;

• a empresa possui R$ 100 de ativo não circulante (realizável a longo prazo);

• a empresa não possui despesas pagas antecipadamente.

Os índices de liquidez são os mostrados na tabela seguinte.

17. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)



08/10/2021

Nesse caso, o valor dos estoques da empresa é igual a

a) R$ 140.
b) R$ 200.
c) R$ 50.
d) R$ 60.
e) R$ 100

(Revisão de Véspera ISS Aracaju)

Se, no ano de 2020, uma empresa tiver obtido receitas de vendas líquidas no valor de R$ 1.000.000 e, nesse
mesmo ano, o giro do ativo da empresa houver sido de 2 vezes e a rentabilidade do seu ativo tiver ficado
em 50%, então, nessa situação hipotética, o lucro líquido dessa empresa no mesmo período alcançou o
valor de

a) R$ 100.000.
b) R$ 200.000.
c) R$ 250.000.
d) R$ 1.000.000.
e) R$ 5.000.000

18. (Revisão de Véspera ISS Aracaju)
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OBRIGADO
Prof. Silvio Sande

Direito Penal

Profa. Priscila Silveira
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL: 1 Princípios básicos. 2 Aplicação da lei penal. 2.1 A lei penal
no tempo e no espaço. 2.2 Tempo e lugar do crime. 2.3 Lei penal excepcional, especial e
temporária. 2.4 Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 2.5 Pena cumprida no
estrangeiro. 2.6 Eficácia da sentença estrangeira. 2.7 Contagem de prazo. 2.8 Frações não
computáveis da pena. 2.9 Interpretação da lei penal. 2.10 Analogia. 2.11 Irretroatividade
da lei penal. 2.12 Conflito aparente de normas penais. 3 O fato típico e seus elementos.
3.1 Crime consumado e tentado. 3.2 Pena da tentativa. 3.3 Concurso de crimes. 3.4
Ilicitude e causas de exclusão. 3.5 Excesso punível. 3.6 Culpabilidade. 3.6.1 Elementos e
causas de exclusão. 4 Imputabilidade penal. 5 Concurso de pessoas. 6 Crimes contra a
pessoa. 7 Crimes contra o patrimônio. 8 Crimes contra a fé pública. 9 Crimes contra a
administração pública. 10 Lei nº 8.072/1990 (delitos hediondos). 11 Disposições
constitucionais aplicáveis ao direito penal.

EDITAL CEBRASPE

Princípios Básicos

Princípios

Reserva Legal ou Estrita Legalidade – art. 5º, 
XXXIX, CRFB c.c art. 1º CP.

Insignificância ou Bagatela

Anterioridade – art. 5º, XXXIX, 
CRFB c.c art. 1º CP.

Individualização da Pena – art. 5º, XLVI, 
CRFB. 
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Princípios Básicos

Princípios

Adequação Social

Intervenção Mínima

Humanidade

Responsabilidade Penal Subjetiva

Princípios Básicos

Princípios

Ofensividade ou lesividade

Ne bis in idem

Imputação Pessoal

Responsabilidade pelo fato
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Lei penal no Tempo

Art. 2º, CP: “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior
deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os
efeitos penais da sentença condenatória.
Parágrafo Único: A lei posterior, que de qualquer modo favorece o
agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por
sentença condenatória transitada em julgado”.

Lei mais severa (lex gravior) - 5º, XL 
e XXXIX da CF; art. 1º do CP e; art. 
9º da CADH
• Princípio da atividade 

(irretroatividade e não ultra-
atividade)

• Novatio legis incriminadora e 
novatio legis in pejus

Lei mais severa (lex gravior) - 5º, XL 
e XXXIX da CF; art. 1º do CP e; art. 
9º da CADH
• Princípio da atividade 

(irretroatividade e não ultra-
atividade)

• Novatio legis incriminadora e 
novatio legis in pejus

Lei mais benéfica (lex mitior)
• Extra-atividade

(retroatividade e ultra-
atividade)

• Modalidades: abolitio 
criminis e novatio legis in 
mellius

Lei mais benéfica (lex mitior)
• Extra-atividade

(retroatividade e ultra-
atividade)

• Modalidades: abolitio 
criminis e novatio legis in 
mellius

Lei intermitente 

• Possuem ultra-atividade (art. 
3º do CP)

• Espécies: excepcional e 
temporária

Lei penal no Tempo
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LEX GRAVIOR:

LEX MITIOR:

Conflito intertemporal

Tempo do crime

Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da
ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do
resultado.
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Lei penal no Espaço

Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções,
tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no
território nacional. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984).

Lei penal no Espaço

§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional
as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do
governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as
embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem,
respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de
aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se
aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo
correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.
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Lugar do Crime

Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que
ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem
como onde se produziu ou deveria produzir-se o
resultado.

Extraterritorialidade

incondicionada Art. 7º, I, §1º, CP. 

condicionada Art. 7º, II, §2º, CP. 

hipercondicionada Art. 7º, §3º, CP. 

Lei Penal no Espaço



08/10/2021

Crime

Fato típico*

Antijurídico*
(Ilícito)

Culpável

Conceito Analítico de Crime

Conduta Nexo Causal Resultado Tipicidade

Fato Típico - Elementos
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Exclusão de ilicitude

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Excesso punível

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo
excesso doloso ou culposo.

Antijuridicidade

Pluralidade de 
agentes 

(culpáveis) e de 
condutas

Relevância causal 
das condutas

Liame subjetivo 
entre os agentes

Identidade de 
infração penal 

Concurso de pessoas
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Crime Consumado e Tentado

Cogitação Preparação Execução Consumação Exaurimento

Impuníveis* Puníveis

Não há punição pela tentativa
nas seguintes infrações penais:

Culposos

Contravenções
penais

Habituais

Omissivos
puros

Unissubsistente

Preterdoloso

Tentativa
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Crimes contra a Administração Pública
 Conceito de funcionário público: art. 327 CP.

-APROPRIAÇÃO

 PECULATO -DESVIO

 ART. 312 CP -FURTO

-CULPOSO

 PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.

 PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.

.
• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu indevidamente

Concussão

• Solicitar, receber ou aceitar promessa
• Aumento de pena
• Cedendo a pedido ou influência de outrem

Corrupção Passiva

• Retardar/ deixar de praticar ou praticar 
• Para satisfazer interesse ou sentimento pessoalPrevaricação

Crimes contra a Administração Pública



08/10/2021

OBRIGADA!
Profa. Priscila Silveira

@profpriscilasilveira

Direito Civil

Prof. Paulo H M Sousa
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Direito Civil
Prof. Paulo Sousa

CONTATO

FACEBOOK.COM/PROF.PHMS

INSTAGRAM.COM/PROF.PHMS

YOUTUBE.COM/C/PROFPAULOSOUSA

T.ME/PROFPHMS

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

( CESPE / CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) A
caracterização de ilícito civil decorrente da exposição não autorizada em
nome da pessoa em publicação que a sujeite ao desprezo público
independe da comprovação de existência de intenção difamatória.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

( CESPE / CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) Nas
declarações de vontade, importa mais a vontade real do que a declarada,
prevalecendo a teoria da confiança.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) De
acordo com o Código Civil, a emancipação voluntária do menor, por
concessão de ambos os pais, será feita por instrumento público,
independendo de reconhecimento judicial para produzir efeitos.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

( CESPE / CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo - 2021) A
alteração da finalidade originalmente prevista no contrato social de
sociedade limitada caracteriza, por si só, desvio de finalidade apto a
justificar a desconsideração da personalidade jurídica na hipótese de
inadimplemento contratual que prejudique terceiros.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / CEBRASPE - SEFAZ-DF - Auditor - 2020) João dirigia embriagado
quando colidiu com outro veículo, causando um grave acidente. João
morreu no local do acidente e o motorista do outro veículo, Pedro, foi
levado ao hospital, onde ficou internado por dois meses até falecer. Os
herdeiros de Pedro decidiram pleitear danos morais e materiais contra os
herdeiros de João. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens
subsequentes.

a prescrição da pretensão indenizatória iniciou-se na data do acidente,
interrompeu-se com a morte de Pedro e recomeçou contra os seus
sucessores.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – SEFAZ/AL – 2020) Com base no Código Civil, julgue os itens a
seguir.

O direito à sucessão aberta é considerado, para os efeitos legais, bem
imóvel, ainda que os bens deixados pela pessoa falecida sejam todos
móveis.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – SEFAZ/AL – 2020) Com base no Código Civil, julgue os itens a
seguir.

As partes podem alterar, por acordo, os prazos de prescrição, inclusive
mediante renúncia expressa ou tácita.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – SEEC/DF – 2020) Considerando o disposto no Código Civil
acerca de personalidade e o disposto na Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro acerca da vigência das leis, julgue os itens a seguir.

Lei nova que estabeleça disposições especiais a par das já existentes
revogará a lei anterior.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / PGM/Campo Grande – 2019) Considerando as disposições da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, julgue o item a seguir.

Salvo expressa disposição em contrário, a lei entrará em vigor no primeiro
dia útil após a sua publicação no Diário Oficial da União.



08/10/2021

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJAM – 2019) Por necessidade de salvar pessoa de sua
família de grave dano iminente, Celso assumiu obrigação excessivamente
onerosa com determinada sociedade empresária. Posteriormente,
ajuizou ação judicial requerendo a anulação do negócio jurídico por vício
de consentimento. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens
seguintes.

Segundo a doutrina civilista, ainda que demonstrados os requisitos
necessários para caracterizar o vício de consentimento, será possível que,
em vez da anulação do negócio jurídico, seja realizada a sua revisão com o
devido reequilíbrio econômico-financeiro.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – PGE/PE- 2019) Ronaldo, ocultando sua verdadeira intenção,
celebrou com Fernando um negócio jurídico, que se concretizaria
somente quando Fernando contraísse matrimônio. Considerando essa
situação hipotética e as regras de direito civil, julgue os itens seguintes.

Como Fernando não teve conhecimento da reserva mental de Ronaldo, o
ato, a princípio, subsiste e produz efeitos.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – TJ/AM – 2019) No que concerne à Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, à pessoa natural, aos direitos da
personalidade e à desconsideração de pessoa jurídica, julgue os itens a
seguir.

Situação hipotética: Renata, casada com Carlos, ajuizou ação de divórcio
litigioso com partilha de bens. Na instrução do processo, ela demonstrou
que bens pessoais de seu cônjuge haviam sido indevidamente ocultados
no patrimônio de pessoa jurídica da qual Carlos era sócio administrador.
Assertiva: Nesse caso, o ordenamento jurídico brasileiro permite que seja
utilizado o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica
para atingir os bens ocultados.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / ABIN – 2018) Julgue o item a seguir, acerca de pessoa jurídica e
desconsideração de sua personalidade, direitos da personalidade e prova
do fato jurídico, de acordo com o disposto no Código Civil.

Situação hipotética: Em ação de investigação de paternidade foi
demonstrado que o réu investigado, o qual se recusou a realizar o exame
de DNA, manteve relacionamento íntimo com a mãe do autor. Diante da
recusa do investigado, o magistrado considerou a referida conduta como
suficiente para suprir a prova que se pretendia obter com o exame.
Assertiva: Nessa situação, a decisão do magistrado foi equivocada, uma
vez que o réu possui direito a não produzir prova que possa lhe prejudicar.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE - PGM – 2018) À luz das disposições do direito civil
pertinentes ao processo de integração das leis, aos negócios jurídicos, à
prescrição e às obrigações e contratos, julgue o item a seguir.

Embora estabeleça como regra o prazo prescricional de três anos para a
cobrança de dívida decorrente de aluguel de prédio urbano, a lei prevê a
possibilidade de as partes pactuarem contratualmente prazo prescricional
maior que este, até o limite de cinco anos.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE / TCE-PA – 2016) A respeito dos bens, julgue o item a seguir.

Para serem objeto de negócio jurídico, os frutos devem estar já separados
do bem principal.
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OBRIGADO
Prof. Paulo H M Sousa

Informática

Prof. Emannuelle Gouveia
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1 Dado, informação, conhecimento e inteligência. Dados
estruturados e não estruturados. Dados abertos. Coleta,
tratamento, armazenamento, integração e recuperação de
dados.

1. A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência,
julgue o próximo item.

Embora com características particulares, dados não estruturados
podem ser classificados em sua totalidade, assim como os dados
estruturados.
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2. Acerca dos conceitos de dado, informação e conhecimento,
julgue o item a seguir.

A informação caracteriza-se por ser frequentemente tácita, bem
como por ser de estruturação e captura difíceis em máquinas.

3. O conceito de conhecimento é mais complexo que o de
informação, pois conhecimento pressupõe um processo de
compreensão e internalização das informações recebidas,
possivelmente combinando-as.
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4. A informação se caracteriza pela compreensão e internalização
do conteúdo recebido, por meio do seu uso em nossas ações; o
dado, por sua vez, é um elemento bruto dotado apenas de
significado e relevância que visem fornecer uma solução para
determinada situação de decisão.

2. Bancos de dados relacionais. 2.1 Conceitos básicos e
características. Metadados. Tabelas, visões (views) e índices.
Chaves e relacionamentos. 3 Noções de modelagem
dimensional. 3.1 Conceito e aplicações.
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5) A respeito de metadados de arquivos, julgue o item
subsecutivo.

Embora metadados de arquivos de imagens produzidas por
câmeras digitais possam ser lidos e extraídos por ferramentas
especializadas, eles não podem ser editados.

6) Acerca de metadados, elementos adotados com frequência na
Web contemporânea, julgue o próximo item.

Entre os quinze elementos básicos do DC (dublin core), esquema
de metadados, estão os seguintes atributos: creator, coverage,
description, relation e type.
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7. Instância é o nome técnico atribuído ao conjunto de programas
utilizados, em um dado momento, para o gerenciamento de
determinado banco de dados.

8. O termo integridade é utilizado em sistema de banco de dados
com o significado de precisão, correção ou validade. Nesse
contexto, a integridade tem como função assegurar que os dados
no banco de dados sejam precisos e preservados contra
atualizações válidas.
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9) A respeito das técnicas de modelagem e otimização de bases
de dados multidimensionais, julgue o próximo item.

O esquema de estrela é formado por uma tabela de fatos e várias
tabelas auxiliares, denominadas tabelas dimensionais. A consulta
ocorre inicialmente nas tabelas dimensionais e depois na tabela
de fatos, por meio de uma estrutura de chaves estrangeiras.

10) Julgue o item que se segue, relativos a modelagem de dados.

Dois diagramas de entidade de relacionamento são equivalentes
se possuem entidades e relacionamentos que geram o mesmo
esquema de banco de dados.
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4 Noções de mineração de dados. 4.1 Conceituação e
características. Modelo de referência CRISP-DM. Técnicas para
pré-processamento de dados. Técnicas e tarefas de mineração
de dados. Classificação. Regras de associação. Análise de
agrupamentos (clusterização). Detecção de anomalias.
Modelagem preditiva. Aprendizado de máquina. Mineração de
texto.

11. A respeito de mineração de dados, julgue o item que se segue.

No método de classificação para mineração de dados, a filiação
dos objetos é obtida por meio de um processo não supervisionado
de aprendizado, em que somente as variáveis de entrada são
apresentadas para o algoritmo.
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12. A respeito de mineração de dados, julgue o item que se segue.

No método de mineração de dados por agrupamento (clustering),
são utilizados algoritmos com heurísticas para fins de descoberta
de agregações naturais entre objetos.

5 Noções de Big Data. 5.1 Conceito, premissas e aplicação. 6
Visualização e análise exploratória de dados. 7 Lei nº
12.527/2011 e suas alterações (Lei de Acesso à Informação). 7.1
Conceitos e aplicação.
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13. Com relação a Big Data, julgue o item seguinte.

Volume, variedade e visualização são as três características,
conhecidas como 3 Vs, utilizadas para definir Big Data.

14. Acerca de visualização e análise exploratória de dados, julgue
o item seguinte.

Outlier ou anomalias são padrões nos dados que não estão de
acordo com uma noção bem definida de comportamento normal.
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15. A respeito da Lei de Acesso à Informação e da Lei da
Transparência, julgue o item seguinte.

Em respeito ao direito de privacidade, a identificação da pessoa
física ou jurídica beneficiária de pagamentos de despesas públicas
não deve ser publicada.

OBRIGADA
Prof. Emannuelle Gouveia
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