


1

LÍNGUA PORTUGUESA

Profª. Adriana Figueiredo
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais.

Linguagem verbal e não-verbal.

Mecanismos de produção de sentidos nos textos: polissemia, ironia, comparação,
ambiguidade, citação, inferência, pressuposto.

Significados contextuais das expressões linguísticas.

Organização do texto: Fatores de textualidade (coesão, coerência, intertextualidade,
informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade).

Progressão temática.

Sequências textuais: descritiva, narrativa, argumentativa, injuntiva, dialogal. Tipos de
argumento.

Funcionalidade e características dos gêneros textuais oficiais: ofício, memorando, e-mail,
carta comercial, aviso, e-mail etc.

Uso dos pronomes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Pontuação.

Características dos diferentes discursos (jornalístico, político, acadêmico, publicitário,
literário, científico, etc.).

Organização da frase: Processos de coordenação e de subordinação.

Verbos que constituem predicado e verbos que não constituem predicado. Tempos e
modos verbais.

Concordância verbal e nominal.

Regência dos nomes e dos verbos.

Constituição e funcionalidade do Sujeito.

Classes de palavras.

Formação das palavras.

Composição, derivação.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Ortografia oficial. 

Fonemas. 

Acentuação gráfica. 

Variação linguística: estilística, sociocultural, geográfica, histórica.  

Variação entre modalidades da língua (fala e escrita). 

Profª. Adriana Figueiredo

SEQUÊNCIAS TEXTUAIS: 
DESCRITIVA, NARRATIVA, 

ARGUMENTATIVA, INJUNTIVA, 
DIALOGAL
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Profª. Adriana Figueiredo

TIPOLOGIA TEXTUAL

TIPOLOGIA

pretérito perfeito 

presente

Chegou a casa, abriu uma garrafa de vinho 
e, finalmente, conseguiu relaxar.

Chega a casa, abre uma garrafa de vinho e, 
finalmente, consegue relaxar.

O problema da educação é grave: em 2018, apenas 47,4% 
das pessoas com 25 anos ou mais de idade finalizaram a 

educação básica obrigatória.

pretérito imperfeito 

presente

expositiva/
informativa

argumentativa

Em 2018 47,4% das pessoas com 25 anos ou mais de idade 
finalizaram a educação básica obrigatória.

O sol brilhava, o mar estava azul.

O sol brilha, o mar está azul.
descrição

narração

dissertação
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Profª Adriana Figueiredo

Dois velhinhos
Dalton Trevisan

Dois pobres inválidos, bem velhinhos, esquecidos numa cela de asilo. Ao lado da janela, retorcendo os aleijões
e esticando a cabeça, apenas um podia olhar lá fora.
Junto à porta, no fundo da cama, o outro espiava a parede úmida, o crucifixo negro, as moscas no fio de luz.
Com inveja, perguntava o que acontecia. Deslumbrado, anunciava o primeiro:
— Um cachorro ergue a perninha no poste.
Mais tarde:
— Uma menina de vestido branco pulando corda.
Ou ainda:
— Agora é um enterro de luxo.
Sem nada ver, o amigo remordia-se no seu canto. O mais velho acabou morrendo, para alegria do segundo,
instalado afinal debaixo da janela. Não dormiu, antegozando a manhã. Bem desconfiava que o outro não
revelava tudo. Cochilou um instante — era dia. Sentou-se na cama, com dores espichou o pescoço: entre os
muros em ruína, ali no beco, um monte de lixo.

Mistérios de Curitiba, Rio de Janeiro: Record, 1979. P. 110.

CS-UFG - DEMAE - GO - Técnico em Informática

O pequeno conto de Dalton Trevisan, além de narrar de forma surpreendente a
relação entre dois idosos, estrutura-se sobre a

A) argumentação, pois busca convencer o leitor de que a velhice no Brasil é tema
tabu.

B) descrição, já que desenha duas cenas, uma externa e imaginária e outra interna
e real.

C) injunção, estabelecendo contato com o leitor e convocando-o a participar do
texto.

D) exposição, uma vez que informa e esclarece o tema tratado sem transparecer
opinião.

CS-UFG - DEMAE - GO - Técnico em Informática 
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O pequeno conto de Dalton Trevisan, além de narrar de forma surpreendente a
relação entre dois idosos, estrutura-se sobre a

A) argumentação, pois busca convencer o leitor de que a velhice no Brasil é tema
tabu.

B) descrição, já que desenha duas cenas, uma externa e imaginária e outra interna
e real.

C) injunção, estabelecendo contato com o leitor e convocando-o a participar do
texto.

D) exposição, uma vez que informa e esclarece o tema tratado sem transparecer
opinião.

CS-UFG - DEMAE - GO - Técnico em Informática

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

CS-UFG - 2020 - Câmara Municipal de Goiânia – PcD -
Procurador Jurídico Legislativo
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Considerando-se os tipos textuais, o texto apresentado tem uma natureza

A) injuntiva, pois direciona o leitor a seguir uma orientação.

B) argumentativa, já que se defende uma opinião.

C) narrativa, uma vez que o propósito é noticiar um fato.

D) descritiva, posto que detalhes da proposta compõem o cenário do que foi 
enunciado

 CS-UFG - 2020 - Câmara Municipal de Goiânia – PcD - 
Procurador Jurídico Legislativo

Considerando-se os tipos textuais, o texto apresentado tem uma natureza

A) injuntiva, pois direciona o leitor a seguir uma orientação.

B) argumentativa, já que se defende uma opinião.

C) narrativa, uma vez que o propósito é noticiar um fato.

D) descritiva, posto que detalhes da proposta compõem o cenário do que foi
enunciado

CS-UFG - 2020 - Câmara Municipal de Goiânia – PcD -
Procurador Jurídico Legislativo
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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Prefeitura de Barro Alto - GO - Auditor do Controle Interno

Em relação ao texto 01, podemos afirmar que sua macroestrutura está organizada
na sequência:

A) Narrativa

B) Argumentativa

C) Expositiva

D) Injuntiva

Prefeitura de Barro Alto - GO - Auditor do Controle Interno
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Em relação ao texto 01, podemos afirmar que sua macroestrutura está organizada
na sequência:

A) Narrativa

B) Argumentativa

C) Expositiva

D) Injuntiva

Prefeitura de Barro Alto - GO - Auditor do Controle Interno

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

CS-UFG - 2018 - UFG - Enfermeiro
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Por sua estrutura discursiva e progressão temática, o excerto apresentado se 
caracteriza por uma sequência textual

A) descritiva, com abundância de detalhes da ciência animal.

B) argumentativa, em defesa da função da ciência política.

C) narrativa, relatando o evento de classificação das artes.

D) injuntiva, determinando a forma de direção dos animais.

CS-UFG - 2018 - UFG - Enfermeiro

Por sua estrutura discursiva e progressão temática, o excerto apresentado se
caracteriza por uma sequência textual

A) descritiva, com abundância de detalhes da ciência animal.

B) argumentativa, em defesa da função da ciência política.

C) narrativa, relatando o evento de classificação das artes.

D) injuntiva, determinando a forma de direção dos animais.

CS-UFG - 2018 - UFG - Enfermeiro
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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AC E N T U A Ç Ã O  
GRÁFICA

Profª. Adriana Figueiredo

REGRAS DE 
ACENTUAÇÃO 

MONOSSÍLABOS 
TÔNICOS

OXÍTONOS

são acentuados os terminados em 
A (s), E (s), O (s), EM (ens).

Ex.: sofá(s), encontrá-lo, café(s), 
alguém, ele contém, tu conténs

PAROXÍTONOS
são acentuados os não terminados 

em A (s), E (s), O (s), EM (ens).
Ex.: cáqui, ônix, ímã, Méier

PROPAROXÍTONOS

terminados em A (s), E (s), O (s).
Ex.: pá, gás, fé, mês, dó, pôs, pô-lo…

todos são acentuados.
Ex.: lâmpada, álibi, ínterim
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CASOS 
ESPECIAIS

2ª VOGAL DO 
HIATO FOR “I” OU 

“U”, TÔNICA

DITONGOS 
ABERTOS 

(ÉI, ÉU, ÓI): oxítonas e monossílabos 
tônicos.

Ex.: a-néis, tro-féu, céu, he-rói

PAROXÍTONAS 
TERMINADAS EM 

DITONGO Ex.: ór-fão, his-tó-ria

Ex.: sa-í-da, sa-ís-te, sa-ú-de, ba-ú

ACENTO 
DIFERENCIAL

TIMBRE

TER, VIR e 
derivados

3ª  pessoa do plural, presente do 
indicativo

Ex.: eles têm, retêm, vêm, intervêm

INTENSIDADE POR x PÔR

PODE x PÔDE
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#ANOTAAÍ

CS-UFG - IF Goiano - Administrador

A regra de acentuação gráfica empregada na palavra “público” (2ª estrofe) é a 
mesma utilizada em:

A) “açúcar” (1ª estrofe).

B) “funcionário” (2ª estrofe).

C) “está” (3ª estrofe).

D) “estômago” (4ª estrofe).
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CS-UFG - IF Goiano - Administrador

A regra de acentuação gráfica empregada na palavra “público” (2ª estrofe) é a
mesma utilizada em:

A) “açúcar” (1ª estrofe).

B) “funcionário” (2ª estrofe).

C) “está” (3ª estrofe).

D) “estômago” (4ª estrofe).

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

CS-UFG - IF Goiano - Auxiliar em Administração

As palavras que apresentam a mesma regra de acentuação gráfica são:

A) econômica, será, verídica.

B) públicas, filósofo, país.

C) últimos, presídios, aliás.

D) área, notícia, sábio.
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CS-UFG - IF Goiano - Auxiliar em Administração

As palavras que apresentam a mesma regra de acentuação gráfica são:

A) econômica, será, verídica.

B) públicas, filósofo, país.

C) últimos, presídios, aliás.

D) área, notícia, sábio.

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

OR G A N IZ A Ç Ã O  D O  T E XT O : 
FA T O R E S  D E  T E XT U A L ID A D E  

(C O E S Ã O , C O E R Ê N C IA , 
INTERTEXTUALIDADE, INFORMATIVIDADE, 

INTENCIONALIDADE, ACEITABILIDADE, 
SITUACIONALIDADE)Profª. Adriana Figueiredo
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CONJUNÇÕES

Profª. Adriana Figueiredo

CONJUNÇÕES 
COORDENATIVAS

Alternativas

Aditivas

Adversativas

Explicativas

Conclusivas
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CONJUNÇÕES 
COORDENATIVAS

ALTERNATIVAS
Valor de alternância, escolha.
ou, ou... ou, ora... ora, já... já, 

quer... quer

ADITIVAS
Valor de adição.

e, nem, não só... mas também, 
não só... como também

ADVERSATIVAS
Valor de contraste, oposição.

mas, porém, todavia, contudo, 
entretanto, no entanto

A sua pesquisa é clara e objetiva.

Tentei chegar mais cedo, porém não 
consegui.

Ou saio eu, ou sai ele desta sala.

CONJUNÇÕES 
COORDENATIVA

S

EXPLICATIVAS
Valor de explicação, justificativa.

que, porque, pois, porquanto

CONCLUSIVAS
Valor de conclusão, 

consequência.
logo, pois, portanto, por

conseguinte, por isso

Ele estava bem preparado para o teste, 
não ficou, pois, nervoso.

Venha para casa, pois está começando a 
chover.
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CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

1.Integrantes

2. Adverbiais

CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

INTEGRANTES
Iniciam orações 
subordinadas 
substantivas.

que, se

É possível que eu me atrase. 
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CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

Finais

2. Adverbiais

Causais

Proporcionais

Temporais

Comparativas

Consecutivas

Concessivas

Conformativas

Condicionais

CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

ADVERBIAIS

CONCESSIVAS
Valor de concessão.

ainda que, apesar de que, 
embora, mesmo que, 

conquanto

CONFORMATIVAS
Valor de conformidade.

conforme, como, segundo, 
consoante

CONDICIONAIS
Valor de hipótese, condição.
se, contanto que, salvo se, 

desde que

Embora fosse tarde, fomos 
visitá-lo.

Se precisar de minha ajuda, 
telefone-me.

O ataque ocorreu como 
havíamos planejado.
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CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

FINAIS
Valor de finalidade, objetivo.

para que, a fim de que, 
porque (= para que)

ADVERBIAIS

PROPORCIONAIS
Valor de proporção.

à medida que, à proporção 
que, ao passo que, quanto 

mais... (mais, menos)

Toque o sinal para que todos 
entrem no salão.

O preço fica mais caro à medida 
que os produtos escasseiam.

TEMPORAIS
Valor de tempo.

quando, enquanto, assim 
que, logo que, todas as 
vezes que, desde que

A briga começou assim que 
saímos da festa.

CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

ADVERBIAIS

CAUSAIS
Valor de causa.

porque, que, como (= 
porque), pois que, uma vez 

que

COMPARATIVAS
Valor de comparação.
como, assim como, tal 

como, como se

CONSECUTIVAS
Valor de consequência.

de sorte que, de modo que, 
de forma que

O jogo de hoje será mais difícil que 
o de ontem.

Ele não fez a pesquisa porque não 
dispunha de meios

Estudou tanto durante a noite que 
dormiu na hora do exame.
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OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES

Fala muito, mas escuta pouco.

Embora fale muito, escuta pouco.

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - IF Goiano - Assistente em Administração

No trecho “O problema é que muita gente lê a enxurrada de bobagens que
aparecem na internet não como opinião, mas como conhecimento” (décimo
primeiro parágrafo) o termo destacado estabelece entre as duas orações uma
relação de

A) proporção.

B) oposição.

C) finalidade.

D) alternância.

CS-UFG - IF Goiano - Assistente em Administração

No trecho “O problema é que muita gente lê a enxurrada de bobagens que 
aparecem na internet não como opinião, mas como conhecimento” (décimo 
primeiro parágrafo) o termo destacado estabelece entre as duas orações uma 
relação de

A) proporção.

B) oposição.

C) finalidade.

D) alternância.
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - Prefeitura de Goiânia - GO

A correspondência entre o operador discursivo em destaque e a descrição de seu 
funcionamento dentro dos parênteses ocorre em:

A) “todos os longas da franquia das princesas são protagonizados por mulheres, 
embora dominados por personagens masculinos” (oposição de argumentos 
orientados para conclusões contrárias).

B) “O estudo de Carmen e Karen, no entanto, prova o contrário” (introdução de 
conclusão a partir de argumentos apresentados anteriormente).

CS-UFG - Prefeitura de Goiânia - GO

C) “Instigadas não apenas pela soberania do discurso, mas também por seu
conteúdo” (comparação entre elementos diferentes com vistas a uma dada
conclusão).

D) "Se nós não tomarmos a decisão de incluir maior diversidade étnica, etária e de
gênero na mídia, continuaremos a escolher automaticamente a maioria”
(apresentação de uma explicação relativa ao enunciado anterior).
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CS-UFG - Prefeitura de Goiânia - GO

A correspondência entre o operador discursivo em destaque e a descrição de seu 
funcionamento dentro dos parênteses ocorre em:

A) “todos os longas da franquia das princesas são protagonizados por mulheres, 
embora dominados por personagens masculinos” (oposição de argumentos 
orientados para conclusões contrárias).

B) “O estudo de Carmen e Karen, no entanto, prova o contrário” (introdução de 
conclusão a partir de argumentos apresentados anteriormente).

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

CS-UFG - 2019 - UFG - Administrador
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No trecho “a falta de segurança é tão grande, /que mal posso relaxar”, retirado do
texto 2, há uma relação de

A) causa e consequência.

B) proporcionalidade.

C) parte e todo.

D) concessividade.

CS-UFG - 2019 - UFG - Administrador

No trecho “a falta de segurança é tão grande, /que mal posso relaxar”, retirado do 
texto 2, há uma relação de

A) causa e consequência.

B) proporcionalidade.

C) parte e todo.

D) concessividade.

CS-UFG - 2019 - UFG - Administrador
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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2019 - Prefeitura de Aracruz - ES - Tradutor e Intérprete de Libras - 
Língua Portuguesa

“Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e
abro a porta do apartamento - MAS não encontro o pão costumeiro.”

No trecho extraído do texto, a conjunção em destaque pode ser substituída, sem
alterar o sentido da oração, por:

A) pois

B) embora

C) no entanto

D) portanto

E) porque

2019 - Prefeitura de Aracruz - ES - Tradutor e Intérprete de Libras -
Língua Portuguesa

“Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e
abro a porta do apartamento - MAS não encontro o pão costumeiro.”

No trecho extraído do texto, a conjunção em destaque pode ser substituída, sem
alterar o sentido da oração, por:

A) pois

B) embora

C) no entanto

D) portanto

E) porque

69
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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CS-UFG - 2019 - UFG - Técnico em Contabilidade
A conexão sintática de oposição tanto pode ocorrer por meio de um período 
coordenado quanto por meio de um período subordinado. Tomando por base a 
sentença subordinada “na verdade, embora ocorra, de fato, falta de professores, o 
problema é mais complexo”, em qual das alternativas a seguir, ela é reelaborada 
como sentença coordenada de modo a manter a ideia de oposição?

A) O problema é mais complexo, porque há, de fato, falta de professores.

B) De fato, há falta de professores, no entanto, o problema é mais complexo.

C) Há, de fato, não só falta de professores como também maior complexidade do 
problema.

D) O problema é complexo, portanto, de fato, há falta de professores.

CS-UFG - 2019 - UFG - Técnico em Contabilidade
A conexão sintática de oposição tanto pode ocorrer por meio de um período
coordenado quanto por meio de um período subordinado. Tomando por base a
sentença subordinada “na verdade, embora ocorra, de fato, falta de professores, o
problema é mais complexo”, em qual das alternativas a seguir, ela é reelaborada
como sentença coordenada de modo a manter a ideia de oposição?

A) O problema é mais complexo, porque há, de fato, falta de professores.

B) De fato, há falta de professores, no entanto, o problema é mais complexo.

C) Há, de fato, não só falta de professores como também maior complexidade do
problema.

D) O problema é complexo, portanto, de fato, há falta de professores.
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#ANOTAAÍ

COESÃO E COERÊNCIA 

Profª. Adriana Figueiredo
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CS-UFG - 2018 - AparecidaPrev - Auxiliar Administrativo

No trecho “A fiscalização do trabalho é feita por agentes capacitados, tem o
respaldo do Ministério Público do Trabalho, não sendo realizada por qualquer
indivíduo que classifica as condições de trabalho como análoga à escravidão por bel
prazer.”, as vírgulas podem ser substituídas, sem prejuízo de sentido, por uma
conjunção que apresente sentido

A) adversativo.

B) aditivo.

C) alternativo.

D) comparativo.

CS-UFG - 2018 - AparecidaPrev - Auxiliar Administrativo

No trecho “A fiscalização do trabalho é feita por agentes capacitados, tem o
respaldo do Ministério Público do Trabalho, não sendo realizada por qualquer
indivíduo que classifica as condições de trabalho como análoga à escravidão por bel
prazer.”, as vírgulas podem ser substituídas, sem prejuízo de sentido, por uma
conjunção que apresente sentido

A) adversativo.

B) aditivo.

C) alternativo.

D) comparativo.
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#ANOTAAÍ

CS-UFG - IF Goiano - Assistente em Administração
No parágrafo “Bem, voltando ao assunto, nada contra a democratização dos meios 
para que se divulguem as opiniões, as mais diversas, mais esdrúxulas, mais 
inovadoras, e tudo o mais . É um direito que toda pessoa tem: emitir opinião” 
(quinto parágrafo) o sinal de pontuação no trecho em destaque poderia ser 
substituído, sem prejuízo de sentido, pela conjunção:

A) portanto.

B) por isso.

C) como.

D) pois.
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CS-UFG - IF Goiano - Assistente em Administração
No parágrafo “Bem, voltando ao assunto, nada contra a democratização dos meios 
para que se divulguem as opiniões, as mais diversas, mais esdrúxulas, mais 
inovadoras, e tudo o mais . É um direito que toda pessoa tem: emitir opinião” 
(quinto parágrafo) o sinal de pontuação no trecho em destaque poderia ser 
substituído, sem prejuízo de sentido, pela conjunção:

A) portanto.

B) por isso.

C) como.

D) pois.

#ANOTAAÍ
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REFERENCIAÇÃO

Profª. Adriana Figueiredo

REFERENCIAÇÃ
O

Comprou o livro, mas não tinha tempo para o ler.

João e Maria estudavam para o concurso, mas apenas esta foi 
aprovada.
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#ANOTAAÍ

CS-UFG - 2020 - Prefeitura Municipal de Goiás - GO - AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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Em “não é fácil identificá-los e, consequentemente, puni-los”, o referente do
pronome “-los” é o mesmo em “identificá-los” e “puni-los”, e é:

A) “a grande maioria dos usuários”.

B) “os responsáveis pelas fake news”.

C) “os servidores em lan houses”.

D) “essas pessoas da internet”.

CS-UFG - 2020 - Prefeitura Municipal de Goiás - GO - AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Em “não é fácil identificá-los e, consequentemente, puni-los”, o referente do
pronome “-los” é o mesmo em “identificá-los” e “puni-los”, e é:

A) “a grande maioria dos usuários”.

B) “os responsáveis pelas fake news”.

C) “os servidores em lan houses”.

D) “essas pessoas da internet”.

CS-UFG - 2020 - Prefeitura Municipal de Goiás - GO - AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - 2019 - Prefeitura de Goianira - GO - Agente
Administrativo

Em “esta sendo sua única fonte de renda e alimentação”, nas linhas 7 e 8, o 
referente do enunciado é retomado pelo pronome “esta”, que é

A) período de tempestade.

B) trabalho para o governo.

C) trabalho na colheita.

D) período de chuva.

CS-UFG - 2019 - Prefeitura de Goianira - GO - Agente
Administrativo
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Em “esta sendo sua única fonte de renda e alimentação”, nas linhas 7 e 8, o 
referente do enunciado é retomado pelo pronome “esta”, que é

A) período de tempestade.

B) trabalho para o governo.

C) trabalho na colheita.

D) período de chuva.

CS-UFG - 2019 - Prefeitura de Goianira - GO - Agente
Administrativo

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Profª. Adriana Figueiredo

PONTUAÇÃO
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USO DA VÍRGULA

Profª. Adriana Figueiredo

VÍRGULA

PROIBIÇÃO

PONTUAÇÃO

A aluna passou no concurso.

ENUMERAÇÃO Ganhou de aniversário roupas, 
perfumes, brincos e chocolates.
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VÍRGULA

PONTUAÇÃO

ADJUNTO ADVERBIAL

Encontrei meus amigos no parque.

No parque, encontrei meus amigos.

Encontrei, no parque, meus 
amigos.

VÍRGULA

PONTUAÇÃO

ORAÇÃO ADVERBIAL

Para que evitasse o atraso, saiu de 
casa bem cedo.

Saiu de casa bem cedo para que 
evitasse o atraso. 
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VÍRGULA

PONTUAÇÃO

ORAÇÕES ADJETIVAS

O atleta que é bom sabe perder.

O atleta, que é bom, sabe perder.

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - UFG - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas 

No trecho “Meu trabalho é entender como os mosquitos transportam nutrientes,
hormônios e doenças como a malária”, a vírgula tem a função de

A) marcar a presença de um adjunto adverbial.

B) isolar uma expressão explicativa.

C) separar elementos de uma enumeração.

D) indicar a introdução de um período subordinado.

Profª Adriana Figueiredo

CS-UFG - UFG - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas 

No trecho “Meu trabalho é entender como os mosquitos transportam nutrientes,
hormônios e doenças como a malária”, a vírgula tem a função de

A) marcar a presença de um adjunto adverbial.

B) isolar uma expressão explicativa.

C) separar elementos de uma enumeração.

D) indicar a introdução de um período subordinado.
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - Prefeitura de Goiânia - GO - Auxiliar de Atividades Educativas

Em “Debaixo da mesa do bolo, a felicidade parece tão possível”, o uso da vírgula
tem a mesma função que no segmento:

A) “o Brasil tá um caos, todo o mundo se odeia”

B) “No batente da porta, estacionei no 1.69m”

C) “as coisas talvez sejam possíveis, mas será que são desejáveis?”.

D) “Toda festa boa serve para esquecer, nem que seja por um momento, o
precipício”.

CS-UFG - Prefeitura de Goiânia - GO - Auxiliar de Atividades Educativas

Em “Debaixo da mesa do bolo, a felicidade parece tão possível”, o uso da vírgula
tem a mesma função que no segmento:

A) “o Brasil tá um caos, todo o mundo se odeia”

B) “No batente da porta, estacionei no 1.69m”

C) “as coisas talvez sejam possíveis, mas será que são desejáveis?”.

D) “Toda festa boa serve para esquecer, nem que seja por um momento, o
precipício”.
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - CELG/D-GO - Analista de Gestão - Administrador

No trecho “A Nigéria, cuja massa de terra é semelhante à do Paquistão ou da 
Venezuela, aumentaria de 180 milhões hoje para 910 milhões [...]”, o uso da vírgula 
tem como função

A) isolar uma oração subordinada adjetiva.

B) separar o adjunto adverbial.

C) separar uma oração coordenada assindética.

D) isolar o vocativo.

E) separar uma oração coordenada sindética.

CS-UFG - CELG/D-GO - Analista de Gestão - Administrador

No trecho “A Nigéria, cuja massa de terra é semelhante à do Paquistão ou da 
Venezuela, aumentaria de 180 milhões hoje para 910 milhões [...]”, o uso da vírgula 
tem como função

A) isolar uma oração subordinada adjetiva.

B) separar o adjunto adverbial.

C) separar uma oração coordenada assindética.

D) isolar o vocativo.

E) separar uma oração coordenada sindética.
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PROFESSORAADRIA

NAF

Profª. Adriana Figueiredo

OBRIGADA
Prof. Adriana Figueiredo
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História e Geografia de Goiás

Prof. Sérgio Henrique

História e Geografia de Goiás
Prof. Sérgio Henrique
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Considere o mapa e as informações a seguir:

Geo-História de Goiás 
Prof. Sérgio Henrique

A região apresenta uma baixa representatividade na produção 
agrícola e nos efetivos de rebanhos – em parte justificada pelas 
restrições impostas pelo meio físico. No conjunto das regiões 
goianas, esta tem a menor participação no PIB (Produto Interno 
Bruto) do estado em 2015.

Trata-se da região indicada no mapa com o número
A) 2. 
B) 1. 
C) 3. 
D) 4. 
E) 5.

Assinale a alternativa errada.

A) A área de maior densidade técnica, IDH, urbanização e produção industrial é o triangulo Goiânia,
Anápolis, Catalão.
B) A região de maior população é a Região Metropolitana de Goiânia e também a maior densidade
populacional, mais de 1750 hab/km2.
C) As rodovias são eixos de povoamento e desenvolvimento, por exemplo, o centro goiano de
desenvolveu a partir da BR-153.
D) O Sudoeste goiano destaca-se pelo avanço do agronegócio, favorecido pelas ferrovias, que
modernizaram a região no início do séc. XX.
E) O Sudoeste goiano destaca-se pelo agronegócio e produção de grãos, como em Jataí e Rio Verde, ao
longo do eixo de desenvolvimento da 060.
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Assinale a alternativa errada sobre Goiás.

A) A população está em transição demográfica, ou seja, em envelhecimento.
B) O IDH de Goiás é alto, mas menor que o da capital, Goiânia.
C) Goiânia foi construída entre 1933 e 1942, e foi planejada para 50.000 habitantes.
D) Goiás possui altas taxas de urbanização e baixa densidade demográfica.
E) A população de Goiás é predominantemente adulta o saldo imigratório negativo.

O cerrado é a caixa d’agua do Brasil
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Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Patrimônio 
da Humanidade

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Patrimônio 
da Humanidade
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Chapada dos veadeiros, Alto Paraíso, foto EBC.com.br

Goiás é um estado rico em recursos naturais: rios caudalosos, abundância de água no subsolo, 
grandes reservas minerais e vegetação exuberante são fatores que contribuem para essa riqueza. O 
cerrado é a vegetação dominante no estado. Entre as alternativas a seguir marque a que caracteriza 
esse tipo de vegetação.
A) Arbustos, árvores esparsas de raízes profundas e galhos retorcidos.
B) Vegetação rasteira formada por gramíneas.
C) Árvores altas e densas, muita umidade no solo.
D) Formação vegetal adaptada a longas estiagens, formada por cactos.
E) Vegetação própria de regiões alagadiças, com forte predominância de arbustos.
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Goiás, a primeira capital
Patrimônio da Humanidade

A Igreja de São Francisco de Paula está situado às margens do rio Vermelho, no Centro Histórico da cidade de Goiás

Palácio Conde dos Arcos, antigo Palácio dos Governadores, é uma construção do século XVIII e funciona, atualmente, como museu.

Goiás, a primeira capital
Patrimônio da Humanidade
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Assinale a alternativa errada:
A) Goiás possui três patrimônios da humanidade inscritos na Unesco em 2001, a cidade de Goiás, o
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas.
B) Pirenópolis tem o centro histórico e a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário tombados pelo
IPHAN.
C) A cidade de Goiás foi a primeira capital, que surgiu pela descoberta de ouro pelo Bandeirante
Anhanguera, manteve seu sítio histórico, apesar da alta modernização da região que pertence.
D) O naturalista europeu Emanuel Pohl, quando esteve em Jaraguá em 1819, relata a recém construída
Igreja de N.Sra. do Rosário, em Jaraguá do Sul, e hoje ela é tombada pelo IPHAN.
E) A Igreja Matriz de Trindade, onde ocorre a festa do divino pai eterno, é tombada pelo IPHAN.
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(UFG - Nível Superior) Observe as imagens. 
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O Monumento a Goiânia, retratado nas fotos, é uma escultura em bronze e granito esculpida por
Neusa Morais em 1967. Localizado no centro da Praça Cívica Doutor Pedro Ludovico Teixeira, o
monumento é uma homenagem aos

A) grupos étnicos que deram origem ao povo goiano.

B) imigrantes que trabalharam na construção da capital.

C) escravos africanos que contribuíram para a grandeza do estado.

D) bandeirantes que ajudaram a desbravar o Centro-oeste brasileiro.

Observe a imagem.

Edifício da antiga Estação Ferroviária. Disponível em:<http://www.curtamais.-com.br/goiania/> .
Acesso em: 3 jan. 2018.
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O edifício apresentado na foto, um exemplo do estilo que marcou a arquitetura de Goiânia na década
de 1930, apresenta características da arte

A) neoclássica, distinguida pelos traços simétricos e geométricos inspirados na arquitetura greco-
romana.

B) nouveau, definida pela presença de linhas dinâmicas, a fim de transmitir a ideia de movimento.

C) déco, caracterizada pela frequente simplificação geometrizante de seus elementos decorativos.

D) eclética, identificada pela mistura de diferentes estilos arquitetônicos de outros países e épocas.
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 Desconcentração industrial: Guerra fiscal e modernização tecnológica.

 Desmetropolização.

 Terciarização, uberização e precarização.

 Commodities: Baixo Valor agregado.

 9° PIB do Brasil, superávit com o Mercosul (Brasil e Goiás)

Aspectos econômicos
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Relacione:
A expansão do agronegócio, crise hídrica e energética.

Principais consequências do agronegócio
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OBRIGADO
Prof. Sérgio Henrique

Legislação Complementar
Constituição do Estado de Goiás
Lei de Organização e Divisão Judiciárias
Regimento Interno TJGO

Prof. Emerson Bruno
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Art. 3º - São objetivos fundamentais do Estado de Goiás:

I - contribuir para uma sociedade livre, justa, produtiva e solidária;

II - promover o desenvolvimento econômico e social, erradicando a pobreza e a
marginalização e reduzindo as desigualdades regionais e as diferenças de renda;

III - promover o bem comum, sem qualquer forma de discriminação quanto à origem,
raça, sexo, cor, idade ou crença.

Parágrafo único - O Estado de Goiás buscará a integração econômica, política, social e
cultural com o Distrito Federal e com os Estados integrantes do Centro-Oeste e da
Amazônia.

Constituição Estadual

CAPÍTULO IV DO PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 41 - São órgãos do Poder Judiciário Estadual:
I - o Tribunal de Justiça;
II - os Juízes de Direito;
III - o Tribunal de Justiça Militar;
IV - os Conselhos de Justiça Militar;
V – os Juizados Especiais e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais;
VI - a Justiça de Paz;
VIII – os Tribunais do Júri.

Constituição Estadual
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Art. 42 - Todo Município, ao atingir população estimada em seis mil habitantes, será
erigido à condição de sede de comarca, cabendo ao Tribunal de Justiça promover sua
instalação no prazo de dois anos.

Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão responsável pelas
estatísticas estaduais, publicar no Diário Oficial do Estado, no segundo trimestre de
cada ano, as estimativas de população de todos os Municípios do Estado, relativas ao
ano anterior.

Constituição Estadual

Art. 47. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário Estadual serão públicos, 
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente 
a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 
sigilo não prejudique o interesse público à informação.

§ 1º As decisões administrativas do Tribunal serão motivadas e em sessão pública, 
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Constituição Estadual
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§ 2º Os atos de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por
interesse público, fundar-se-ão em decisão pelo voto da maioria absoluta dos
membros do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.

Constituição Estadual

Art. 49. O ingresso na carreira, cujo cargo inicial é o de juiz de direito substituto, 
dependerá de aprovação em concurso público de provas e títulos, realizado com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exigindo-se 
do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, 
nas nomeações, à ordem de classificação.

Parágrafo único. A lei de organização judiciária, nos termos da lei complementar 
federal pertinente, conterá previsão de cursos oficiais de preparação, 
aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do 
processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola 
nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados.

Constituição Estadual
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SEÇÃO IV DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 57. A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e 
pelos Conselhos de Justiça Militar e, em segundo, pelo Tribunal de Justiça 
competente.

§ 4º - O Juiz Auditor goza dos mesmos direitos e vantagens e se submete às mesmas 
restrições cominadas aos juízes de direito.

Constituição Estadual

SEÇÃO VI DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Art. 60. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, contestados
em face desta Constituição:

I – o Governador do Estado, ou a Mesa da Assembleia Legislativa;

II – o Prefeito, ou a Mesa da Câmara Municipal;

III – o Tribunal de Contas do Estado;

Constituição Estadual
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IV – o Tribunal de Contas dos Municípios;

V – o Procurador-Geral de Justiça;

VI – a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás;

VII – as federações sindicais ou entidades de classe de âmbito estadual;

VIII – os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, ou, em se 
tratando de lei ou ato municipais, na respectiva Câmara Municipal.

Constituição Estadual

Art. 2º - O território do Estado de Goiás, para a administração da justiça, divide-se em
comarcas e distritos, e constitui um todo para efeito da jurisdição do Tribunal de
justiça e da Justiça Militar.

Art. 3º - Cada comarca, formada de um ou mais municípios contíguos, constitui uma
unidade judiciária.

Art. 4º -A sede da comarca é a do município que lhe dá o nome.

Art. 5º - A cada distrito da divisão administrativa corresponde um distrito judiciário.

Lei de Org. e Div. Judiciárias
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CAPÍTULO II DA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DAS COMARCAS

Art. 6º - São requisitos para a criação de comarca:

I – população mínima de 20.000 habitantes;
II – mínimo de 3.000 eleitores;
III – arrecadação estadual mínima de Cr$ 2.000.000,00;
IV – média de serviço forense mínimo de 150 feitos ajuizados no triênio anterior:
V – extensão territorial mínima de 50 km2.

Lei de Org. e Div. Judiciárias

Art. 9º - São requisitos para elevação da comarca:

a) à segunda entrância:
I – população mínima de 30.000 habitantes:
II – mínimo de 6.000 eleitores;
III – arrecadação estadual mínima de Cr$ 5.000.000,00;
IV – média de 300 feitos ajuizados no triênio anterior;

Lei de Org. e Div. Judiciárias
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Art. 9º - São requisitos para elevação da comarca:

a) à segunda entrância:
I – população mínima de 30.000 habitantes:
II – mínimo de 6.000 eleitores;
III – arrecadação estadual mínima de Cr$ 5.000.000,00;
IV – média de 300 feitos ajuizados no triênio anterior;

b) à terceira entrância:
I – população mínima de 40.000 habitantes:
II – mínimo de 10.000 eleitores;
III – arrecadação estadual mínima de Cr$ 8.000.000,00;
IV – média de 450 feitos ajuizados no triênio anterior;

Lei de Org. e Div. Judiciárias

Art. 11 – A comarca poderá ser extinta ou rebaixada, desde que, no biênio anterior, 
não tenha apresentado os índices exigidos para a sua permanência como comarca ou 
na entrância em que se acha classificada.

Parágrafo único – Somente mediante lei poderá ser decretada a extinção de uma 
comarca.

TÍTULO  II DOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS

Art.12 - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:
I - Tribunal de Justiça;
II - Juízes de Direito;
III - Juízes Substitutos;
IV - Juízes Militares.

Lei de Org. e Div. Judiciárias
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CAPÍTULO II DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO I DA CONSTITUIÇÃO
SEÇÃO II DO TRIBUNAL PLENO

Art. 19 – Compete privativamente ao Tribunal:

I - eleger seu Presidente, Vice-Presidente, Corregedor-Geral da Justiça, membros do
Conselho Superior da Magistratura e das Comissões Permanentes.

II – organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos, na forma de lei:
propor ao Poder Legislativo a criação ou extinção de cargos e fixação dos respectivos
vencimentos;

Lei de Org. e Div. Judiciárias

Art. 19 – Compete privativamente ao Tribunal:

III – elaborar seu Regimento Interno e nele estabelecer, observada a Lei Orgânica da 
Magistratura, a competência de suas Câmaras Isoladas, Câmaras Reunidas e de 
outros órgãos com funções jurisdicionais ou administrativas;

IV – conceder licença e férias nos termos da lei, aos seus membros, aos Juízes e 
funcionários que lhe são imediatamente subordinados;

V – exercer a direção e a disciplina dos órgãos e serviços que lhe forem subordinados; 

Lei de Org. e Div. Judiciárias
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SEÇÃO IV DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 21-A. São 4 (quatro) as funções de Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de 
Justiça, exercidas por 3 (três) Juízes de Direito titulares da Comarca de Goiânia e 1 
(um) titular de Comarca de Entrância Inicial ou Intermediária. - Acrescido pela Lei nº 
20.911, de 08-12-2020.

§ 1º O tempo de exercício das funções referidas no caput deste artigo, bem como 
suas atribuições e responsabilidades, serão disciplinadas por ato do Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

§ 2º Os Juízes de Direito Auxiliares da Presidência do Tribunal de Justiça 
permanecerão afastados da atividade jurisdicional, retornando às Varas de que são 
titulares ao findar o período de exercício.

Lei de Org. e Div. Judiciárias

SEÇÃO VI DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA

Art. 24 – A Corregedoria da Justiça, órgão de fiscalização vigilância e orientação, é
exercida, em todo o Estado, por um desembargador, com a denominação de
Corregedor da Justiça.

§ 1º - O Corregedor da Justiça participará apenas do Tribunal Pleno, não oficiando
como relator ou revisor.

§ 2º - O Corregedor da Justiça, findo o mandato, ocupará o lugar deixado, na Câmara
Isolada, pelo seu sucessor na corregedoria.

Lei de Org. e Div. Judiciárias
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Art. 25. São 3 (três) as funções de Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça a 
serem promovidos por Juízes de Direito de entrância final, titulares de Varas ou 
Juizados da Capital. - Redação dada pela Lei nº 16.872, de 06-01-2010, art. 3º.

§ 1º Os Juízes de Direito que exercerem as funções de 1º, 2º e 3º Juiz Auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça serão escolhidos pela Corte Especial em lista tríplice 
formada pelo Corregedor Geral da Justiça.

§ 2º Os Juízes de Direito Auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça permanecerão 
afastados da atividade jurisdicional, retornando às Varas de que são titulares ao 
findar o período da convocação.

Lei de Org. e Div. Judiciárias

Art. 9º-A. São atribuições do Órgão Especial:

I - aprovar, adaptar, consolidar e interpretar seu Regimento, aprovar o dos demais
órgãos do Tribunal, inclusive os regulamentos, resolvendo as dúvidas que não se
manifestarem em forma de conflito sobre distribuição, prevenção, competência e
ordem de serviço, em matéria que tenha de ser-lhe submetida;

III - conferir nomes próprios aos fóruns das comarcas do Estado, a edifícios e seus
compartimentos e a órgãos do Poder Judiciário;

IV - criar comissões temporárias;

Regimento Interno
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Art. 9º-A. São atribuições do Órgão Especial:

XIII - escolher, através de voto secreto, dois desembargadores, dois juízes de direito, seis cidadãos de notável
saber jurídico e reputação ilibada, bem como os respectivos suplentes, a fim de comporem o Tribunal
Regional Eleitoral, sendo a indicação dos últimos para efeito de nomeação pelo Presidente da República de
dois deles e seus suplentes, observadas as seguintes regras:

Regimento Interno

Art. 9º-B. Compete ao Órgão Especial processar e julgar:

I - as ações diretas de inconstitucionalidade de leis e de atos normativos estaduais e
municipais, em face da Constituição Estadual, e os pedidos cautelares nelas
formulados;

II - o Vice-Governador e os Deputados Estaduais, nos crimes comuns;

III - os Secretários de Estado, nos crimes comuns e nos de responsabilidade não
conexos com os do Governador;

Regimento Interno
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Art. 9º-B. Compete ao Órgão Especial processar e julgar:

IV - os juízes do primeiro grau e os membros do Ministério Público, nos crimes
comuns e nos de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

V - os habeas corpus, quando o paciente for qualquer das pessoas mencionadas nas
alíneas anteriores, ou quando a coação for atribuída ao Governador do Estado, à
Mesa ou ao Presidente da Assembléia Legislativa, ao Conselho Superior da
Magistratura ou ao Corregedor-Geral da Justiça;

Regimento Interno

Art. 9º-B. Compete ao Órgão Especial processar e julgar:

VI - os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Governador do 
Estado, do Presidente ou da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de 
Justiça, de seu Presidente ou integrante;

IX - os mandados de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for 
atribuição do Governador do Estado, da Assembléia Legislativa ou de sua Mesa, do 
Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas dos Municípios ou do próprio 
Tribunal de Justiça;

Regimento Interno
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OBRIGADO
Prof. Emerson Bruno

Direito Administrativo
Revisão de véspera

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

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

Diferenças entre EP e SEM

Capital Forma jurídica Foro (entidades 
federais)

Empresa pública Público Qualquer Justiça federal

Sociedade de 
economia mista

Público / 
Privado S.A. (sempre) Justiça eederal
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ATOS ADMINISTRATIVOS

Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Convalidação: competência / forma (sanáveis)

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
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AGENTES PÚBLICOS

Cargo público

 Servidores públicos / estatutário / direito público

Emprego público

 Empregados públicos / CLT / direito privado (regra)

Função pública

 Conjunto de atribuições / Função autônoma: confiança / temporário

AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

 Regra: não pode;

Exceções: 2 profs; 1 prof. + 1 téc. ou cient. / 2 saúde / outros*

Estabilidade

Provimento efetivo (concurso) + 3 anos exercício + avaliação especial

Perda do cargo: Judicial (trans. julg.) / PAD (ampla defesa) / avaliação
periódica (LC / ampla defesa)
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Transição:
Vigência imediata

Revogação

 Disposições penais (da L8666): de imediato

 L8666, L10520, RDC: após 2 anos (abril de 2023)

 Nesse período:

 Administração pode optar (discricionária) qual norma seguir

 Não pode combinar

 O contrato será regido pela norma usada na licitação

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133)

 Âmbito:

 Administração direta, autárquica e fundacional

 Fundos especiais, entidades controladas, poderes Leg. / Jud. (função administrativa)

 Não se aplica:

 Empresas estatais (excetos disposições penais);

 Contratos de operações de crédito / gestão da dívida pública

 Contratos sujeitos à legislação própria.

 Aplicação subsidiária:

 Concessão e permissão de serviços públicos

 PPPs

 serviços de publicidade com agências de propaganda

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133)
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Modalidades:

Pregão (obrigatório para bens e serviços comuns)

Concorrência (obras, serviços de engenharia, especiais)

Concurso (trabalho técnico, científico ou artístico)

Leilão (alienação de bens móveis e imóveis)

Diálogo competitivo (inovação / fase de diálogos / fase competitiva)

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133)

Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + notória especialização
artista consagrado
credenciamento
compra / locação de imóvel (características / localização)

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133)
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Dispensável (discricionariedade):
baixo valor (- 100 mil / - 50 mil)
deserta / fracassada (1 ano / mesmas condições)
 guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação

da ordem;
emergência ou calamidade (contrato de até 1 ano a contar da situação)

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133)

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L8666)
Modalidades:

concorrência (habilitação preliminar / +3,3 mi e +1,43 mi)

tomada de preços (cadastrados / 3º dia anterior / = 3,3 mi e = 1,43 mi)

convite (convidados e “penetras” / = 330 mil e = 176 mil)

Concurso (técnico, científico e artístico)

Leilão (alienação de bens)

Pregão (bens e serviços comuns)
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LICITAÇÕES PÚBLICAS (L8666)

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

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Requisitos

 Identificação do requerente / especificação da informação

 Não pode:

 exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação

 Acesso:

 Regra: imediato

 Se não for possível: 20 dias (comunicar ou indicar as razões da recusa);

 Prorrogação: 10 dias.
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LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Prazos de sigilo

 ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

 secreta: 15 (quinze) anos; e

 reservada: 5 (cinco) anos.

 Informações pessoais:

 Acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo;

 Prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção;

 Agentes públicos legalmente autorizados e pessoa a que elas se referirem;

 Acesso por terceiros: previsão legal ou consentimento expresso da pessoa.

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Controle administrativo

 hierarquia e autotutela

 regra: amplo (legalidade e mérito)

 recursos administrativos (representação, reclamação admin., pedido de
reconsideração, recurso hierárquico – próprio e impróprio –, revisão).

Controle judicial

Legalidade, provocado, posterior (regra)

Controle legislativo

Político (parlamentar direto): casas do Legislativo;

Técnico ou financeiro (parlamentar indireto): Tribunais de Contas
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OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida

191

192



97

Patrimonialismo

Confusão entre patrimônio público e patrimônio 
privado

Estado funciona como extensão do poder do 
Governante

Nepotismo (cargos são dados a familiares) Clientelismo (cargos são utilizados como “troca de 
favores")

Corrupção Cargos: Sinecuras e prebendas

Não há procupação com controle Dominação tradicional

Modelos Teóricos de Administração Pública

Modelos Teóricos de Administração Pública
Burocracia

Prinípais Características

Meritocracia e 
Profissionalização

Controle de processos (a 
priori)

Formalidade nas 
comunicações

Padronização e 
Previsibilidade

Impessoalidade Hierarquia e Legalidade das 
normas

Verticalização Organizacional Uniformidade, constância e 
rapidez de decisões

Disfunções

Autorreferenciamento Excesso de rigidez

Despersonalização Apego extremo às normas

Dificuldade em aceitar 
mudanças

Resultados ficam em 
segundo plano

Surge na segunda metade do século XIX, na 
época do Estado liberal, como forma de 

combater as práticas patrimonialistas

Foi um grande avanço em relação ao 
patrimonialismo

Baseada na dominação racional-legal Contudo, não conseguiu atender às 
crescentes demandas da população
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Modelos Teóricos de Administração Pública
Gerencialismo

Prinípais Características

Foco nos resultados Controle dos resultados 
(a posteriori)

Orientação para o 
cidadão-cliente Descentralização

Flexibilização Horizontalização 
Organizacional

Competição 
Administrada

Incentivo à inovação e à 
criatividade

Transparência Accountability

Não nasceu "pronto". Diversas reformas 
foram implementadas visando à 

implementação do modelo gerencial. Esse 
conjunto de reformas ficou conhecido como 

Nova Administração Pública (ou New 
Public Management – NPM).

Emergiu na segunda metade do século XX, 
em meio à crise do Estado de Bem Estar 

Social, e à crise fiscal dos Estados 

Não rompeu totalmente com o modelo 
burocrático, e nem tem essa intenção

Se revelou mais capaz de promover o 
aumento da qualidade e da eficiência dos 

serviços sociais oferecidos pelo setor público

Apropria-se de muitos dos princípios 
burocráticos 

Reforma de 1930

Reforma de 
1930

Vargas propõe uma 
reforma administrativa 
baseada em três eixos

Administração pública

Administração de pessoal 

Administração de materiais

Objetivos do DASP

Modernizar a administração pública 

Suprimir o modelo patrimonialista

Foco do DASP

Centralizar e reorganizar a administração pública 

Definir uma política para a gestão de pessoal

Racionalizar métodos, procedimentos e processos 
administrativos

Foi a primeira tentativa de implantar o modelo 
burocrático no Brasil
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Reforma de 1967

Decreto-Lei n.°
200/67

A principal característica da Reforma de 1967 é a descentralização das atividades do Estado para a Administração 
Indireta.

Objetivos 
Superar a rigidez do modelo burocrático

Conferir maior eficiência à máquina pública

05 Princípios

Planejamento

Coordenação

Descentralização

Delegação de Competência

Controle

A Reforma de 1967 foi a primeira tentativa de implantação do modelo de administração gerencial no 
Brasil. 

Reforma de 1995 - PDRAE

Reforma de 1995 
(PDRAE)

Diretrizes

Institucionalização

Racionalização

Flexibilização

Publicização

Desestatização

Setores do 
Estado

Núcleo estratégico

Atividades exclusivas

Serviços não exclusivos

Produção de bens e serviços

Objetivos: Descentralização dos serviços sociais para Estados e Municípios; Delimitação mais precisa da área de 
atuação do Estado; Distinção entre as atividades do núcleo estratégico e as atividades de serviços; Separação 
entre a formulação de políticas e sua execução; Maior autonomia para as atividades executivas exclusivas do 

Estado (agências executivas); Maior autonomia ainda para os serviços sociais e científicos que o Estado presta 
(organizações sociais) 
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Governabilidade

Legetimidade 
democrática do 

Estado

Legitimidade 
política do 
Governo

GOVERNABILIDADE

Três dimensões da 
Governabilidade

Capacidade do governo para identificar problemas críticos e formular políticas 
adequadas ao seu enfrentamento

Capacidade governamental de mobilizar os meios e recursos necessários à 
execução dessas políticas, bem como à sua implementação

Capacidade liderança do Estado, sem a qual as decisões tornam-se inócuas

Governança

Capacidades 
Técnica, 

Financeira e 
Gerencial

Capacidade de 
implantar 

políticas públicas
GOVERNANÇA

Três aspectos da Governança

a forma de regime político

o processo pelo qual a autoridade é exercida na gestão dos recursos econômicos e 
sociais de um país, em prol do desenvolvimento

a capacidade dos governos de conceber, formular e implementar políticas e 
exercer suas funções
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Funções Básicas da Governança

Funções Básicas da 
Governança

Avaliar

Direcionar

Monitorar

Princípios da Boa Governança Pública
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Princípios da Boa Governança Corporativa

Princípios da Governança 
Corporativa

(IBGC)                                                       

Transparência

Equidade

Prestação de Contas (Accountability)

Responsabilidade Corporativa

Governabilidade x Governança

GOVERNABILIDADE

-Legitimidade

-Capacidade Política

-Exercício do Poder Político

-Condições sistemicas mais "gerais"

GOVERNANÇA

-Capacidade Governativa

-Maneira como os recursos são administrados

-Forma como o governo exerce o poder

-Capacidade do governo de formular e implementar 
políticas públicas

-Braço instrumental da governabilidade 
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Accountability

Dever de prestar 
contas

Responsabilidade 
pelos atos de 

gestão
ACCOUNTABILITY

Três dimensões da 
Accountability

Informação 

Justificação

Punição (sansão / responsabilização)

Tipos Accountability

Accountability 
Horizontal

Fiscalização 
mútua entre 

Poderes ou entre 
Órgãos

Ação entre iguais
e autonomos

Tribunais de 
Contas, 

Controladorias 
Gerais, etc.

Accountability 
Vertical

Cidadãos
controlam as 

ações dos 
governantes

Ação entre 
desiguais

Voto, plebiscito, 
referendo, ação 

popular

Accountability 
Societal

Exercido por 
Entidades 

Sociais, ONG´s, 
mídia, etc.

Liberdade de 
expressão

Controle "não 
eleitoral"

205

206



104

Ciclo de Políticas Públicas

Construção 
da agenda

Formulação 
da política

Tomada de 
decisão

Implementação

Avaliação

Tipos de Políticas Públicas

Políticas Distributivas

Os benefícios são concentrados apenas para 
alguns grupos de atores da sociedade, enquanto 

os custos são “difusos” (são divididos) por toda a 
coletividade (contribuintes).

Políticas Redistributivas

Busca redistribuir rendas. 

Os benefícios são concentrados em determinado 
grupo de atores da sociedade, enquanto os custos

são concentrados em outro grupo de pessoas.
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Tipos de Análises de Políticas Públicas

Análise Custo-Benefício (ACB)

-Custos e Resultados podem ser                  
traduzidos em unidades monetárias

-Utilizado, normalmente, para políticas 
econômicas

-Análise quantitativa

Análise Custo-Efetividade (ACE)

-Resultados não podem ser traduzidos 
em unidades monetárias

-Utilizado, normalmente, para políticas 
sociais.

-Análise qualitativa

Tipos de Avaliação de Políticas Públicas

Tipos de 
Avaliação

Avaliação Ex ante

(Avaliação Diagnóstica / 

Controle Prévio)

trata-se de uma avaliação “inicial”, que ocorre antes da implementação. 
Busca-se identificar a situação. Essa avaliação é realizada para avaliar a 

viabilidade do programa/política pública a ser implementado. 

Trata-se de um controle proativo, que busca evitar erros no desenho e 
formulação de programas/políticas públicas.

Avaliação In itinere

(Avaliação Formativa / 

Controle Concomitante /

Avaliação Intermediária)

Trata-se de uma avaliação que ocorre durante a implementação 
(durante o processo de implementação). Busca-se avaliar o 

“andamento” do programa/política pública. 

Trata-se de um controle reativo, que busca detectar e corrigir os 
desvios que ocorrem durante a execução das atividades.

Avaliação Ex post

(Avaliação Somativa / 

Controle Posterior)

Trata-se de uma avaliação “final”, que ocorre após da implementação. 
Busca-se avaliar os resultados do programa/política pública. Essa 

avaliação é realizada para avaliar se o programa/política pública atingiu os 
resultados esperados. 

Busca-se verificar a eficácia do programa/política pública. Trata-se de um 
tipo de controle que tem foco no resultado.
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Tipos de Planejamento

Matriz SWOT

 Ambiente INTERNO                   
(aspectos controláveis) 

Ambiente EXTERNO                                    
(aspectos não controláveis) 

Aspectos POSITIVOS 
(ajudam a organização) Forças Oportunidades  

Aspectos NEGATIVOS 
(atrapalham a organização) Fraquezas Ameaças 
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Balanced Scorecard (BSC)

Tipos de Controle
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Finalidades dos Indicadores

Componentes Básicos dos Indicadores
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Variáveis Componentes dos Indicadores

Variáveis Componentes dos 
Indicadores

Custo

Tempo

Qualidade

Quantidade

Gestão por Processos
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Níveis de Detalhamento do Processo

Tarefa (Operação / Procedimento)

É o maior nível de detalhamento. 

Atividade
Corresponde ao conjunto de ações, operações ou tarefas que são realizadas dentro de um subprocesso ou dentro de um 

processo. 

Subprocesso

É um “processo menor” que está “dentro” de um processo

Processo
É um conjunto de atividades inter-relacionadas (ou conjunto de subprocessos), sequencialmente e logicamente 

estruturadas e encadeadas, por meio das quais as entradas/inputs são transformadas em saídas/outputs (produtos / serviços).

Macroprocesso (Megaprocesso)

Corresponde à visão “macro”. Consiste em um conjunto de processos que geram alto impacto na organização. 

Tipos de Processos

Tipos de 
Processos Guia 

BPM CBOK

-Primários                 
-Essenciais
-Finalísticos

-Centrais

Representam as atividades essenciais que a organização executa para cumprir 
sua missão. agregam valor diretamente ao cliente. Impactam e influenciam

imediatamente a “experiência do cliente”  

-Secundários                    
-De suporte                  
-De apoio

Dão suporte aos processos primários e também aos processos gerenciais. 
São processos que agregam valor a outros processos (e não diretamente aos 

clientes).

-De 
Gerenciamento                  

-Gerenciais                      
-De Gestão

Tem por objetivo monitorar, medir, controlar e avaliar as atividades, com o 
objetivo de administrar o presente e o futuro do negócio organizacional. São 

fundamentais para garantir que a organização atue de acordo com seus 
objetivos e metas de desempenho.
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Orçamento Público
Profa. Luciana Marinho
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PLANO PLURIANUAL

D
O
M

REGIONALIZADA

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

Crime de responsabilidade.

Planos e programas nacionais

PPA

Lei de Diretrizes Orçamentárias na CF/1988

METAS E PRIORIDADES 

DIRETRIZES DE POLÍTICA 
FISCAL 

ORIENTA A LOA

AGÊNCIAS FINANCEIRAS 
OFICIAIS DE FOMENTO

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Prazo: 
Poder executivo : 15 de abril
Poder Legislativo: 17 de julho

Art. 57, § 2º, da CF/1988 : A sessão legislativa não será 
interrompida sem a aprovação da LDO
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Lei Orçamentária Anual na 
CF/1988 

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DE 
INVESTIMENTO 

ORÇAMENTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL

PPA REDUZIR DESIGUALDADES SEGUNDO 
CRITÉRIO POPULACIONAL

PRAZOS:

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

VEDAÇÕES

Art. 167 

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

O ciclo orçamentário possui 4 etapas 

Elaboração

Discussão, votação 
e aprovação

Execução 
(orçamentária e 

Financeira)

Controle e 
Avaliação
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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.

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

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

 Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.
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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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Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal.

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de
metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária,
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a
Pagar.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

PLANEJAMENTO – CONTROLE –TRANSPARÊNCIA - RESPONSABILIZAÇÃO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Equilíbrio entre Receita e Despesas  
+ Limitação de Empenho

AMF e ARF

Programação financeira e 
cronograma mensal de desembolso 

Controle de Custo e Avaliação de 
resultado de programas

Forma e montante da Reserva de 
Contingência 

Transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas
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Demonstrativo AMF

 Cumprimento das metas ano anterior.

 Metas anuais comparando-as com as fixadas nos três exercícios 

anteriores.

 Evolução do patrimônio líquido (últimos três exercícios).

 Situação financeira e atuarial do RGPS, RPPS do FAT.

 Estimativa da renúncia de receita.

 Margem de expansão das DOCC.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Anexos de Metas 
Fiscais

Anexos de Riscos 
Fiscais

Anexos da União

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

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

Políticas monetária, creditícia e 
cambial + Metas de Inflação
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Geração de Despesa

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

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Adequação Orçamentária
e Financeira LOA

Compatibilidade com o 
PPA e LDO

Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)

Despesa Corrente

Derivada de Lei, MP ou ato AN

Obrigação Legal

Superior a DOIS 
EXERCÍCIOS.
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REQUISITOS DOCC

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Origem dos recursos 
para seu CUSTEIO

Não afetará as metas de 
resultados fiscais do AMF

Medida de Compensação

RECEITA

DESPESA

Despesas com Pessoal

 Despesa corrente.

 Despesa obrigatória de caráter continuada.

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

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

(90%)
• Tribunal de 

Contas

Prudencial
( 95%)

Ente sofre restrições:
• CRIAR  E RESTRUTURAR 

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

Limite 
Total

• O percentual terá de ser 
eliminado nos dois 

quadrimestres 
seguintes.

Despesa com 
Pessoal

1ºQuadrimestre 2ºQuadrimestre

1/3

Se não adotou as medidas?

Fica impedido 
de receber 
Transferências 
Voluntárias.

Fica impedido 
de contratar 
operações de 
crédito 

Fica impedido 
de obter 
garantias.
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TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO

Instrumentos de transparência da 
gestão fiscal

os planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias (audiências públicas fase de
elaboração e votação)

 as prestações de contas e o respectivo
parecer prévio.

o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e o Relatório de Gestão
Fiscal

Ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público (inclusive as 

versões simplificadas)

A transparência será assegurada também mediante:

Participação popular e realização de 
audiências públicas (PPA, LDO e LOA)

Informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira.

Tempo real

Art. 73-B.
• 1 ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios com mais de 100.000 habitantes.
• 2 anos para os Municípios que tenham entre 50.000 e 100.000

habitantes.
• 4 anos para os Municípios que tenham até 50.000 habitantes.

Sistema integrado de administração 
financeira e controle
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A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios

Disponibilizarão suas informações e dados 
contábeis, orçamentários e fiscais

órgão central de contabilidade da União
define (STN)  a periodicidade, formato e 

sistema estabelecidos

Meio eletrônico de amplo acesso 
público

Penalidade = impedirá, até que a situação seja 
regularizada, que o ente da Federação receba 

transferências voluntárias e contrate operações 
de crédito, exceto as destinadas ao 

refinanciamento do principal atualizado da 
dívida mobiliária.

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO

Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios

Ministério da Fazenda
( MF define termos e na    

periodicidade)

Informações necessárias para a constituição do registro 
eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas 

interna e externa

Penalidade = impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba
transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao
refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO
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TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante
todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua
elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e
das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos
oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação
circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.

OBRIGADA
Profa. Luciana Marinho
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