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APRESENTAÇÃO 

Está com inscrições abertas o concurso do Tribunal de Contas da União (TCU) para 
provimento de 20 vagas no cargo de Auditor Federal de Controle Externo.  

Os candidatos interessados na função terão que possuir nível superior completo. Já o salário 
inicial para os contratados é de quase R$ 22 mil, isso sem contar os benefícios.  

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

- O que são apostas estratégicas? 

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

 

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

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

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

Bom demais, não??? De nada! (rs) 

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

 

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

Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado. 
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Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do conteúdo 
no momento que você mais precisa... 

A hora da sua prova! 

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

 

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

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

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

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

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

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

 

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

 

Nossas aulas contemplam: 

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

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

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

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

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

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

Tudo isso em um material enxuto, com poucas páginas, para otimizar o tempo do aluno, 
permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 
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Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas  
nos sas  aulas  demons trat ivas  (clique  aqui para confe r ir )!  

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

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

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

Então é isso. 

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

                             Prof. Túlio Lages                            f 
Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

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

Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

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

 

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

 
passoestrategico 

  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-tcu/
https://bit.ly/revisoeseficientes2021
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://bit.ly/tgdopasso
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Classes de Palavras 

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

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

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

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

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

                                                 

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

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

Prof. Túlio Lages2 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Direitos e deveres individuais e coletivos 

Dentro do assunto “Direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/88)", “Remédios 
Constitucionais” é(são) o(s) ponto(s) que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances 
de ser(em) cobrado(s) pela banca. 

Abaixo, destacamos os remédios constitucionais que possuem maior incidência e, portanto, 
necessitam de maior atenção: 

 

 

                                                 

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

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

Mandado de 
Segurança 

(inciso LXIX) 

proteção de direito 
líquido e certo 

não amparado por 
habeas corpus ou 

habeas data 

quando o responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder 

for autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Publico 

Mandado de Injunção 
(inciso LXXI) 

falta de norma 
regulamentadora torna 
inviável o exercício de 
direitos e liberdades 

prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania 

e à cidadania 

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


.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

8 

Os seguintes entendimentos jurisprudenciais também possuem enormes chances de serem 
cobrados em prova: 

"(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, facultada a recusa do 
usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as 
quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à 
frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, 
e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, venham 
acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações 
dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das 
pessoas; atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e sejam as 
vacinas distribuídas universal e gratuitamente. 

(II) Tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela 
União como pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, respeitadas as 
respectivas esferas de competência"3. 

 

“É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada 
em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no plano nacional de imunizações; 
ou tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei; ou seja objeto de determinação 
da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios com base em consenso 
médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de 
consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao 
poder familiar”4. 

 

“A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é 
satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para 
que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no 
mesmo local5”.  

 

  

                                                 

3 STF – ADIs  6586 e 6587. 
4 STF – ARE 1267879 
5 STF – RE 806.339. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Licitações 

Dentro do assunto “Licitações”, “Modalidades de licitação (arts. 22 e 23 da Lei 8.666/93)”, 
"Licitação dispensável (art. 24 da Lei 8.666/93)" e "Licitação inexigível (art. 25 da Lei 8.666/93) 
é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela 
banca. 

Dessa forma, é importante memorizar quais são as modalidades e em que situações cada uma é 
utilizada, assim como os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Os próximos esquemas podem ajudar nessa tarefa. 

Modalidades de Licitação da Lei 8.666/1993  

Concorrência 
Tomada de 

preços  
Convite  Leilão  Concurso  

Universalidade: 
quaisquer interessados 

que comprovem possuir 
os requisitos mínimos 

de qualificação exigidos 
no edital. 

Interessados 
cadastrados  ou que 
se cadastrem até o 
3° dia anterior ao 
recebimento das 

propostas. 

Interessados escolhidos 
e convidados em no 
mínimo três . Será 

afixada cópia do 
instrumento 

convocatório para os 
demais interessados 

(24h). 

Utilizada na 
venda de bens  a 
quem oferecer o 

maior  lance. Quaisquer 
interessado 

para a escolha 
de trabalho 

técnico,  
cient ífico ou 

art ís t ico. 

Obrigatória em obras e 
serviços de engenharia 
de valor superior a R$ 

3,3 milhões. 

Obras e serviços de 
engenharia de valor 

até 3,3 milhões. 

Obras e serviços de 
engenharia de valor até 

330 mil. 

Não se aplica a 
obras e serviços 
de engenharia. 

Obrigatória em 
compras e outros 
serviços de valor 

superior a R$ 1,43 
milhão. 

Compras e outros 
serviços de valor até 

1,43 milhão. 

Compras e outros 
serviços de valor até 

176 mil. 

Não se aplica a 
compras. 

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

(art. 24)  

Há a possibilidade de 
competição, mas o legislador 
autorizou que a administração 

não realize a licitação. 

Hipóteses taxativamente previstas na 
legislação: 

-  Baixo Valor; 

-  Situação (guerra, emergência etc.); 

-  Licitação deserta; 

-  Regulação de preços e abastecimento; 

-  Rescisão contratual anterior 
(remanescente); 

-  Objeto (ex.: compra de 
hortifrutigranjeiros); 

-  Em razão da pessoa contratada (ex.: 
associação de portadores de deficiência 
física); 

-  entre outras. 

Licitação inexigível 

(art. 25) 

Quando há inviabilidade de 
competição pela natureza do 

negócio ou pelos objetivos sociais 
visados pela administração. 

Hipóteses (rol exemplificativo): 

-  Aquisição de insumos de fornecedor 
específico; 

-  Serviços técnicos de natureza singular 
(notória especialização); 

-  Profissional do setor artístico 
consagrado. 
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DIREITO CIVIL 

Prof.ª. Thaís Rumstain6 

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

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

Classificação dos fatos jurídicos  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 

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

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

Fatos jurídicos 
em sentido 

estrito 

Evento não 
humano 

Mero fenômeno 

Atos jurídicos 
em sentido 

estrito 

Presença da 
voluntariedade 

O agente quer o 
ato 

Negócio 
Jurídico 

Evento + 
Vontade do 

sujeito 

O sujeito quer o 
evento e o efeito 

consequente 

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

 
 

Força obrigatória dos negócios  

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

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

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

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

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

 

 

  

NEXO DE 
CAUSALIDADE CULPA  DANO 

RESP. 

SUBJETIVA 

DANO NEXO DE 
CAUSALIDADE 

RESP. 

OBJETIVA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art186
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SISTEMA NORMATIVO ANTICORRUPÇÃO 

Prof.ª Telma Vieira7 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Crime de Peculato 

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

Peculato 

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

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

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

Peculato culposo 

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

        Pena - detenção, de três meses a um ano. 

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

  

                                                 

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

Direito Penal Militar e Acessibil idade. 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Prof. Vinícius Nascimento8 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Lei de Responsabilidade Fiscal 

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

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

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

Além disso, as regras atinentes à despesa com pessoal, seus limites e consequências caso esses 

limites sejam extrapolados também merecem atenção. 

Muito cuidado com os tipos de despesas que são computadas como despesa de pessoal, bem 
como os limites, que são baseados em percentual da receita corrente líquida. 

As consequências de extrapolar o limite de gasto com pessoal também merecem atenção. Em 

que situações podem ser repostas as vacâncias de cargos vagos quando o limite de gasto com 
pessoal estiver extrapolado. Atenção também ao limite de prudência e limite de alerta. 

                                                 

8 Consultor Legislativo da CLDF. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Contabilidade Pública e AFO. Instagram: 
@profviniciusnascimento 

https://www.instagram.com/profviniciusnascimento/?hl=pt-br
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Outro tópico importante dentro da LRF são as regras atinentes à transparência. É um tema rico 
em detalhes que você deve ter atenção, especificamente os relatórios de gestão fiscal e relatório 
resumido da execução orçamentária. Preste atenção à tabela abaixo com as regras que 
diferenciam os relatórios: 

O RREO abrange todos os Poderes, órgãos e 

entidades e será publicado até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre.  

O RREO foi previsto na CF/88. 

 O descumprimento do prazo impedirá, até que a 
situação seja regularizada, que o ente da 
Federação receba transferências voluntárias e 
contrate operações de crédito, exceto as 

O RGF será elaborado ao final de cada 

quadrimestre será emitido pelos titulares dos 
Poderes, órgãos e entidades. 

O RGF é criação da LRF.  

O descumprimento do prazo impedirá, até que a 
situação seja regularizada, que o ente da 
Federação receba transferências voluntárias e 
contrate operações de crédito, exceto as 

Limites de 
Despesa com 

pessoal 

União - 50% da RCL 

Executivo - 40,9% 

Legislativo - 2,5% 

Judiciário - 6% 

MPU - 0,6% 

Estados - 60% da 
RCL 

Executivo - 49% 
48,6% se houver TCM 

(BA, GO e PA) 

Legislativo - 3% 
3,4% se houver TCM 

(BA, GO e PA) 

Judicário - 6% 

MPE - 2% 

Municípios - 60% 
da RCL 

Executivo - 54% 

Legislativo - 6% 
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destinadas ao refinanciamento do principal 

atualizado da dívida mobiliária. 

destinadas ao refinanciamento do principal 

atualizado da dívida mobiliária. 

É facultado aos Municípios com população 
inferior a cinquenta mil habitantes optar em 
divulgar o RGF semestralmente.  

O RREO conterá: O RGF conterá: 

I - balanço 
orçamentário, que 

especificará, por 
categoria econômica, 

as: 

a) receitas por fonte, 
informando as 
realizadas e a realizar, 
bem como a previsão 
atualizada; 

b) despesas por grupo 
de natureza, 
discriminando a 
dotação para o 
exercício, a despesa 
liquidada e o saldo; 

 

 

 

 II - demonstrativos da 
execução das: 

a) receitas, por categoria 
econômica e fonte, 
especificando a previsão 
inicial, a previsão 
atualizada para o 
exercício, a receita 
realizada no bimestre, a 
realizada no exercício e a 

previsão a realizar; 

b) despesas, por 
categoria econômica e 
grupo de natureza da 
despesa, discriminando 
dotação inicial, dotação 
para o exercício, 
despesas empenhada e 
liquidada, no bimestre e 
no exercício; 

c) despesas, por função e 
subfunção. 

I - comparativo com os limites de que trata esta Lei 
Complementar, dos seguintes montantes: 

 a) despesa total com pessoal, distinguindo a com 
inativos e pensionistas; 

 b) dívidas consolidada e mobiliária; 

c) concessão de garantias; 

d) operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita; 

II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a 

adotar, se ultrapassado qualquer dos limites; 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

a) do montante das disponibilidades de caixa em 
trinta e um de dezembro; 

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

1) liquidadas; 

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o 
limite do saldo da disponibilidade de caixa; 

3) não inscritas por falta de disponibilidade de 
caixa e cujos empenhos foram cancelados; 

c) do cumprimento de que a ARO deverá ser 

liquidada, com juros e outros encargos incidentes, 
até o dia dez de dezembro de cada ano e de que 

está proibida no último ano do mandato do 
Executivo.  

 

Os valores referentes ao refinanciamento da 
dívida mobiliária constarão destacadamente nas 

receitas de operações de crédito e nas despesas 
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com amortização da dívida. 

Acompanharão o Relatório Resumido 
demonstrativos relativos a: 

I - apuração da receita corrente líquida, sua 

evolução, assim como a previsão de seu 
desempenho até o final do exercício; 

II - receitas e despesas previdenciárias  

III - resultados nominal e primário 

IV - despesas com juros 

V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e 

órgão, os valores inscritos, os pagamentos 
realizados e o montante a pagar. 

 

Por último, temos a parte dos conceitos e vedações ao endividamento. Temos muitos conceitos 

e vedações. Procure entender a essência de cada conceito. É importante que você entenda a 
essência das vedações e não apenas decore. Isso vai facilitar bastante para você na prova. 

Muita atenção nesse tópico. Assim como ocorre na despesa com pessoal, aqui temos o limite 

baseado em percentual da receita corrente líquida. Vamos ver alguns tópicos para você 
relembrar! 

Serão estabelecidos pelo Senado Federal por proposta do Chefe do Poder Executivo da União, 
enviada 90 dias após a publicação da LRF: 

 Limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios e de 

limites e condições relativos às operações de crédito externo e interno  da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades 
controladas pelo Poder Público federal.  

 Concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno e montante da 

dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.  

Os limites para o montante da dívida mobiliária federal serão es tabelecidos pelo Congresso  
Nacional,  mediante projeto de lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo da União, 
enviado também 90 dias após a publicação da LRF. 

Os limites do endividamento público são estabelecidos pelas Resoluções do Senado 40/2001, 

43/2001 e 48/2007, veja só e decore esses limites!! 
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LIMITES EM RELAÇÃO À RCL 

Objeto União Estados/DF Municípios 

Dívida consolidada Não há 200% 120% 

Contratação de operações de crédito  60% 16% 

Concessão de garantias 60% 22% 

Pagamento dos serviços da dívida Não há 11,5% 

Contratação de operações por ARO Não há 7% 

Esses limites são estabelecidos em Resolução do Senado. Além desses,  

Guarde isso: se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao 
final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes , 
reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro . 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Prof. Vinícius de Oliveira9 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Processo Organizacional 

Dentro do assunto Processo Organizacional,  é indispensável saber diferenciar as funções 
administrativas. Especificamente em relação à função controle,  é muito comum a cobrança da 
classificação relativa ao seu aspecto temporal. 

Na descrição e exemplificação das funções administrativas,  algumas questões trazem frases 
longas e prolixas, que podem dispersar a atenção do candidato. Para enfrentar essa situação, 
foque nos seguintes pontos: 

  

O planejamento define os objetivos da organização e pensa os meios para alcançá-los.  

 

OS 3 NÍVEIS DO PLANEJAMENTO 

 Planejamento Estratégico 
o nível organizacional/institucional  

o elaborado pela cúpula da organização (presidência e diretorias) 
o engloba os ambientes interno e externo 

o objetivos de longo prazo  
o voltado à eficácia e à efetividade  

 Planejamento Tático 
o nível departamental 

o realizado pelas gerências intermediárias 
o objetivos de médio prazo 

 Planejamento Operacional 
o nível mais elementar dos três níveis de planejamento 

o formalização das metodologias, procedimentos e tarefas do dia-a-dia 
o objetivos de curto prazo 

o voltado à eficiência 

                                                 

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

Administração Geral e Pública, Ética, Administração de Recursos Materiais e Direitos Humanos. 
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O controle consiste em verificar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi planejado, 
objetivando o atingimento das metas estabelecidas, bem como assinalar os erros, a fim de repará-los 
e evitar suas repetições.  

Quanto ao momento em que é exercido, o controle pode ser esquematizado da seguinte forma: 

Tipo  Características  Alternativas  

Prevent ivo  
 Antecipa os problemas 

 É proativo 
 Enfoca os insumos 

 Estabelecimento de regras de conduta 

 Estabelecimento de limites de alçada 

Simultâneo  

 Corrige problemas quando 
ocorrem 

 É reativo 
 Enfoca os processos 

 Supervisão direta 

Poster ior  
 Corrige problemas depois 

de ocorrerem 

 Enfoca os resultados 

 Controle estatístico de processo 

 Avaliação de desempenho 

 

É muito comum as questões relacionarem o planejamento ao controle, o que está correto, pois 
são funções intimamente ligadas. 

 

A função que estrutura e distribui os recursos para que os objetivos sejam alcançados é a 
organização. 

A função relativa à execução do que foi planejado é a direção. 
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AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

Prof. Tonyvan Carvalho10 

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

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

 

                                                 

10 Auditor Fiscal de Tributos do Município de Teresina – ISS Teresina. Responsável pelo Passo Estratégico de Auditoria. 

Instagram: @professortonyvanvarvalho 

 

https://www.instagram.com/professortonyvancarvalho/
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

Prof. Alexandre Violato11 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Procedimentos contábeis patrimoniais 

Em contabilidade pública, acredito que seja essencial que você saiba a diferença entre os 
lançamentos orçamentários e os patrimoniais, pois além de ser cobrado com muita frequência, 
ela é essencial para a compreensão do restante da disciplina. Portanto, lembre-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, é muito provável que venha em sua prova questões sobre o Balanço Orçamentário 
que envolvam os momentos da receita e da despesa orçamentária, exigindo que você conheça 
os valores a serem considerados no resultado orçamentário (arrecadação e empenho). Portanto, 
é útil que você conheça as colunas do quadro principal: 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 
Previsão 

Inicial  
(a) 

Previsão Atualizada 
(b) 

Receitas 
Realizadas (c) 

Saldo  
(d) = (c-b) 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
Dotação 

Inicial  
(e) 

Dotação 
Atualizada 

(f) 

Despesas 
Empenhad

as 
(g) 

Despesas 
Liquidadas  

(h) 

Despesas 
Pagas 

(i) 

Saldo da 
Dotação 
(j) = (f-g) 

                                                 

11 Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Responsável no Passo Estratégico pelas disci plinas de 

Controle Externo, Contabilidade Pública e Conhecimentos Bancários. Instagram: @alexandre.violato 

Orçamentár io  

Receita  

Despesa  

Arrecadação 

Empenho 

Patr imonial 

Var iação  
Patr imonial 
Aumentat iva  

Ocorrência do fato 
gerador  

Ocorrência do fato  
gerador  

Var iação 
Patr imonial 
Diminut iva 

https://www.instagram.com/alexandre.violato/?hl=pt-br
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CONTROLE EXTERNO 

Prof. Alexandre Violato 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Lei Orgânica e Regimento Interno: 
Fiscalização 

A FGV deve cobrar na prova tanto tópicos específicos do Regimento Interno como tópicos mais 
abrangentes da disciplina. 

Dentre os tópicos mais abrangentes, acredito que as diferenças entre controle externo e 
controle interno são um tema com boa possibilidade de cobrança. 

 Interno - realizado por órgão integrante do mesmo Poder que está sendo controlado. 

o Assim como o Poder Executivo, os Poderes Legislativo e Judiciário também podem 
realizá-lo quando estiverem exercendo o controle dos seus respectivos atos 
administrativos. 

 Externo - é realizado pela atuação de um Poder sobre a atuação de outro Poder. 

o Fundamentado no sistema de freios e contrapesos. 

o Em sentido amplo - compreende qualquer controle realizado por um Poder sobre o 
outro. 

o Em sentido estrito - é o controle de titularidade do Poder Legislativo, exercido com 
o auxílio do Tribunal de Contas.  

Relação Controle Externo X Controle Interno: 

 Não existe qualquer tipo de hierarquia ou subordinação entre eles. 

 O Controle Externo possui maior autonomia do que o Controle Interno. 

 Entre as atribuições do Controle Interno, está o auxílio ao Controle Externo. 

 Quando os responsáveis pelo Controle Interno tomarem ciência de irregularidades, 
devem comunicar ao Controle Externo, sob pena de responsabilidade solidária.  
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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Prof. Julio Cardozo12 e Prof. Filipe Magalhães 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Índices de Rentabilidade, Lucratividade 
e Liquidez. 

Fique atento com os seguintes pontos:  

 
  

                                                 

12 Auditor Fiscal da Receita Estadual do estado do Espírito Santo. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias 
Contabilidade Geral, Avançada, Contabilidade de Custos, Análise de Demonstrações Contábeis e Contabilidade Tributária. 
Instagram: @profjuliocardozo Telegram: @contabilidadepcdf 

Análise das Demonstrações 
Contábeis 

LIQUIDEZ 

IMEDIATA DISPONÍVEL/PC 

SECA 
(AC-

ESTOQUE)/PC 

CORRENTE AC/PC 

GERAL (AC+ARLP)/(PC+PÑC) 

Índice DuPont 

Índice Du-Pont também é chamado de Retorno 
sobre o Ativo ou Retorno sobre o Capital 
Empregado ou Retorno sobre o Investimento. 

Índice DuPont = Margem Líquida x Giro do 
Ativo Total 

ou 

Índice DuPont = Lucro Líquido/Ativo Médio 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/profjuliocardozo/?hl=pt-br
https://t.me/contabilidadepcdf
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ANÁLISE DE DADOS 

Prof. Thiago Cavalcanti 13 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Uso do SQL como DDL, DML, DCL. 
Processamento de transações. 

A partir das últimas provas da FGV para a área judiciária pudemos visualizar alguns conteúdos 
que são recorrentes. Observe abaixo o tópico de destaque do tema mais recorrente na análise 
estatística. 

Consulta 
SELECT 

Comando utilizado para selecionar dados de um banco de dados. 

Os dados retornados são salvos em uma tabela temporária. 

Para selecionar dados de alguns campos da tabela, a sintaxe é: 

SELECT column1, column2, ... 
FROM table_name; 

Para selecionar todos os campos da tabela, a sintaxe é: 

SELECT * FROM table_name; 

INSERT INTO 

Comando é utilizado para inserir novos registros na tabela. 

Para especificar nomes das colunas e valores a serem inseridos, a sintaxe é: 

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) 
VALUES (value1, value2, value3, ...); 

                                                 

13 Analista de Tecnologia da Informação do Banco Central. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria 
Informática. Facebook: @profthiagocavalcanti | Instagram: @prof.thiago.cavalcanti | YouTube: profthiagocavalcanti   
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Para adicionar valores a todas as colunas da tabela, é preciso especificar as colunas na consulta 
SQL. A ordem dos valores deve estar na mesma ordem das colunas da tabela, sua sintaxe é: 

INSERT INTO table_name 
VALUES (value1, value2, value3, ...); 

UPDATE  

Comando é utilizado para modificar registros existentes na tabela, sua sintaxe é: 

UPDATE table_name 
SET column1 = value1, column2 = value2, ... 
WHERE condition; 

DELETE  

Comando é utilizado para deletar registros existentes na tabela, sua sintaxe é: 

DELETE FROM table_name 
WHERE condition; 

Se a condição WHERE não for especificada, todos os registros da tabela serão apagados. 

É possível ainda deletar todos os registros da tabela sem deletar a tabela. Ou seja, a tabela 
mantém sua estrutura, seus atributos e seus índices. Sua sintaxe é: 

DELETE FROM table_name; 

CREATE TABLE  

Comando utilizado para criar uma nova tabela em um banco de dados, sua sintaxe é: 

CREATE TABLE table_name ( 
    column1 datatype, 
    column2 datatype, 

    column3 datatype, 
   .... 
); 
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Parâmetro das colunas: especifica os nomes das colunas na tabela 

Parâmetro tipo de dados: especifica tipo de dado para cada coluna, como varchar, integer, date, 
etc. 

DROP TABLE  

Comando é utilizado para deletar uma tabela, a informação completa da tabela. Sua sintaxe é: 

DROP TABLE table_name; 

TRUNCATE TABLE 

Comando é utilizado para deletar os dados de dentro da tabela, mas não a tabela. Sua sintaxe é: 

TRUNCATE TABLE table_name; 

CREATE INDEX  

Comando é utilizado para utilizado para criar índices em uma tabela, valores duplicados são 
permitidos. Índices são utilizados para melhorar performance de consultas/buscas. Sua sintaxe é: 

CREATE INDEX index_name 
ON table_name (column1, column2, ...); 

DROP INDEX  

Comando utilizado para deletar um índice em uma tabela, sua sintaxe é: 

DROP INDEX index_name; 

 Cláusula where 
A cláusula WHERE é utilizada para filtrar registros, para extrair apenas registros que preencham a 

determinada condição. Sua sintaxe é: 

SELECT column1, column2, ... 
FROM table_name 
WHERE condition;  

A cláusula WHERE também é utilizada nos comandos UPDATE, DELETE, etc. 
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ECONOMIA 

Prof. Leonardo Gadelha14 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Estruturas de Mercado.  

No assunto Estruturas de Mercado, o foco normalmente será na condição de Maximização de 
Lucros das empresas, que ocorre quando o custo marginal se iguala à receita marginal. 

É importante ressaltar que essa condição vale para qualquer estrutura ou tipo de mercado, 
independentemente se é curto ou longo prazo. Assim, qualquer empresa (estando inserido em 
um mercado monopolista, oligopolista, concorrência perfeita, etc), estando no curto ou no longo 
prazo, buscará produzir até o ponto em que o seu custo marginal de produção seja igual à 
receita marginal.  

Mas tome cuidado: no caso da concorrência perfeita (e somente nela), a receita marginal é igual 
ao preço. Assim, a firma que atua nessa estrutura de mercado maximiza seus lucros quando 
preço, receita marginal e custo marginal são iguais. 

As questões giram em torno de uma distinção interessante na derivação:  

 
  

                                                 

14 Economista. Responsável pelo Passo Estratégico de Economia e Finanças Públicas.  
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LÍNGUA INGLESA 

Prof. Augusto Magalhães15 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Técnicas de Interpretação de Texto e 
Cognatos 

Historicamente Interpretação é o tópico mais cobrado nas provas de Inglês da FGV, e ao mesmo 
tempo é o mais difícil de ser estudado. Então vamos nos preparar para esse tópico que pode 
chegar a incríveis 70% da nossa prova.  

O segredo é praticar! Os temas dos textos das provas são bem variados, mas sempre existe uma 
grande chance do texto estar relacionado à parte técnica do cargo, então não se esqueça de 
também focar no vocabulário técnico específico da área de controle. Além disso, a FGV gosta 
colocar em suas provas textos de grandes veículos de comunicação (e.g. The Economist, CNN), 
então ler notícias de grandes sites de mídia é uma excelente forma de aumentar seu vocabulário 
para a prova. 

Tenha em mente as técnicas de interpretação e, na hora da prova, seja flexível. Utilize cada 
técnica conforme a necessidade. Treine muito e faça muitos exercícios, principalmente perto da 
prova. 

Mas o que focar? Qual é a aposta estratégica? 

Se dedique a aumentar seu vocabulário para responder as questões que dependem do 
significado da palavra, questões no estilo direto de tradução. Fazendo isso naturalmente você 
acertar mais questões de interpretação de texto e também mais questões de gramática, 
acertando dois alvos com apenas um tiro!  

Se você souber o significado das palavras você conseguirá resolver a prova rapidamente, e 
economizar tempo. 

Grande abraço e bons estudos! 

“A mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau.”  
(Osho) 

Augusto Magalhães  

                                                 

15 Auditor Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Inglesa. Instagram: 

@magah03 

https://www.frasesfamosas.com.br/frase/osho-a-mesma-rocha-que-bloqueia-o-caminho-podera-f/
https://www.frasesfamosas.com.br/frase/osho-a-mesma-rocha-que-bloqueia-o-caminho-podera-f/
https://www.instagram.com/magah03/?hl=pt-br


.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

32 

ESTATÍSTICA 

Prof. Allan Maux16 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Noções de Probabilidade 

Uma dica importante no estudo do assunto é a seguinte: 

Nas questões de Probabilidade  vale o seguinte: 

O uso do conectivo “e” será substituído por uma operação de 
multiplicação . 

O uso do conectivo “ou” será substituído por uma operação de 
adição . 

 

 

 

Prof. Allan Maux 

  

                                                 

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

Tributária. Instagram: @profallanmaux 

Conectivo 

E Multiplicação 

OU Adição 

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


.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

33 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Prof. Allan Maux 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Juros Simples e Composto / Desconto 
Simples e Composto 

Sem dúvida, teremos questões em nossa prova que irão abordar os assuntos acima. Na 
realidade, temos, basicamente, um único assunto, o que muda é apenas a forma de abordagem. 

Tenham bastante atenção no momento de igualar Taxa e Tempo  na mesma unidade de tempo, 
beleza? 

Exemplo:  

Taxa: 5% a.m. 

Prazo: 3 anos 

Devemos, necessariamente, deixar ambos ou ao mês ou ao ano.  

Taxa:  60% a.a. 

Prazo:  3 anos 

Nesse caso, para não trabalharmos com decimais, foi melhor transformar a taxa para a unidade 
ano. 

Lembrem, também, dos dois tipos de descontos: 

Desconto Racional (por dentro) 
Desconto Comercial (por fora) 
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