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APRESENTAÇÃO
SAIU o tão aguardado edital do concurso CGU (Controladoria Geral da União). Conforme
esperado, são ofertadas 375 vagas, sendo 300 para Analista Federal de Finanças e Controle
e 75 para Técnico Federal de Finanças e Controle.
O certame é uma ótima oportunidade para quem busca altos salários, visto que as
remunerações iniciais podem chegar a R$ 19.197,06, dependendo do cargo desejado.
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 s ão 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 justament e as apos t as es t rat égic as
mais import ant es , que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da banca.
Bom demais, não??? De nada! (rs)
Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão,
que contempla muito mais conteúdo que as apostas estratégicas.

O objetivo do nosso material é melhorar o nível da sua retenção de conteúdo.
Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado.
Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do conteúdo
no momento que você mais precisa...
A hora da sua prova!
Pode ter certeza: grande parte das questões que os candidatos erram em concursos públicos
são fruto do esquecimento de conteúdo, não da falta de compreensão da matéria que foi
estudada.

E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões de
conteúdo, não tem outra forma.
A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à
prova lembrando de tudo!

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico!

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta experiência
em concursos públicos.
Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos órgãos de
mais alto nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e municipais,
Tribunais de Contas, Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária Federal, dentre
outros.
Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nossos alunos.

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.

B om, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas
nos s as aulas demons t rat ivas (clique a qui pa r a 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
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
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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: guardaroupa, guarda-roupas.

1

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

DIREITO CONSTITUCIONAL
Prof. Túlio Lages2
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Organização do Estado
Dentro do assunto “Organização do Estado”, “Competência Legislativa Privativa da União (art.
22)" é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s)
pela banca, considerando um critério estatístico.
Competência legislativa privativa da União (art. 22)
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
II - desapropriação; III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de
guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; VII - política de crédito, câmbio,
seguros e transferência de valores; VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes; X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial,
marítima, aérea e aeroespacial; XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas; XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de
estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria
Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; XIX - sistemas de poupança,
captação e garantia da poupança popular; XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;
XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista,
nos termos do art. 173, § 1°, III;
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e
Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages
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XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas
das matérias relacionadas neste artigo.

Em função de ser(em) recente(s), a(s) seguinte(s) alteração(ões) legislativa(s) possui(em) grandes
chances de ser(em) cobrada(s):
Alteração legislativa introduzida pela EC 102/2019
Art. 20, § 1º É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de
geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa
exploração. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019)
Alteração legislativa introduzida pela EC 103/2019
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
Alteração legislativa introduzida pela EC 104/2019
Art. 21. Compete à União: (...)
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar
do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de
serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de
2019)
Alteração legislativa introduzida pela EC 111/2021
Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 (quatro) anos,
realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em
segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse
ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77 desta
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

Também possuem probabilidade aumentada de cobrança os seguintes dispositivos:
a) arts. 20 a 24, caso se trate de um concurso da esfera federal;
b) arts. 25 a 28, caso se trate de um concurso da esfera estadual;
c) arts. 29 a 31, caso se trate de um concurso da esfera municipal;
d) art. 32, caso se trate de um concurso do DF.

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
Univer s alidade:
quaisquer interessados
que comprovem possuir
os requisitos mínimos
de qualificação exigidos
no edital.
Obrigatória em obras e
serviços de engenharia
de valor superior a R$
3,3 milhões.
Obrigatória em
compras e outros
serviços de valor
superior a R$ 1,43
milhão.

Tomada de
preços

Convite

Leilão

Interessados
cadast r ados ou que
se cadastrem até o
3° dia anterior ao
recebimento das
propostas.

Interessados escolhidos
e convidados em no
mínimo t r ês . Será
afixada cópia do
instrumento
convocatório para os
demais interessados
(24h).

Utilizada na
venda de bens a
quem oferecer o
maior lance.

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.

Compras e outros
serviços de valor até
1,43 milhão.

Compras e outros
serviços de valor até
176 mil.

Não se aplica a
compras.

Concurso

Quaisquer
interessado
para a escolha
de t r abalho
t écnico,
cient ífico ou
ar t ís t ico .

Licitação dispensável

Licitação inexigível

(art. 24)

(art. 25)

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.

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.

DIREITO CIVIL
Prof.ª. Thaís Rumstain3
Assunto com grande probabilidade de cobrança: Fatos e Negócios Jurídicos.
Responsabilidade civil.
Analisando as provas da banca e os últimos concursos realizados, verificamos que o assunto mais
cobrado nos editais diz respeito aos fatos e negócios jurídicos.
Dentro desse assunto, acreditamos ser o que possui mais chances de ser cobrado em sua prova
diz respeito a classificação dos fatos jurídicos e os elementos do negócio jurídico, dos quais
decorrerão consequências quanta a validade do negócio.
Vamos ao conteúdo da nossa aposta?
Classificação dos fatos jurídicos

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

Elementos do negócio jurídico – Art. 104, cc:

3

Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogada e sócia no escritório Pimentel e
Associados Advocacia. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito
Empresarial, Direito do Consumidor, ECA e Direito do Idoso. Instagram: @professorathaisrumstain

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! 😉
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

DANO

CULPA

NEXO DE
CAUSALIDADE

DANO

RESP.

SUBJETIVA

RESP.

OBJETIVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Prof.ª. Thaís Rumstain
Assunto com grande probabilidade de cobrança: Ação Popular e Ação Civil Pública
Analisando as provas da banca e os últimos concursos realizados, verificamos que o assun to mais
cobrado nos editais diz respeito aos temas de “Ação Popular e Ação Civil Pública” (Lei nº
4.717/1965 e Lei nº 7.347/1985).
Dentro desse assunto, trouxemos tópicos que acreditamos ter mais chances de serem cobrados
na sua prova.
Vamos ao conteúdo da nossa aposta?
AÇÃO POPULAR

A ação popular possui índole
constitucional

Ela é nítida ação atinente aos
princípios da democracia
direta, sendo verdadeiro
direito político do cidadão

Há necessidade de prova da
cidadania, então só é possível
que a ação popular seja
proposta por pessoa física;
jamais jurídica

A prova da cidadania se dá
por meio do título de eleitor
ou de outro documento que a
ele corresponda

O MP não pode propor ação
popular, contudo, um
Promotor na qualidade de
cidadão, isso é, sem se
revestir de MP, pode propor a
ação popular.

QUEM PODE PROPOR?

CIDADÃOS

QUEM NÃO PODE PROPOR?

EMPRESAS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUANDO É POSSÍVEL UTILIZAR A ACP?

É possível ACP

Não é possível ACP

• Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei,
sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados:
• l - ao meio-ambiente;
• ll - ao consumidor;
• III – a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
• IV - a qualquer outro interesse difuso ou
coletivo.
• V - por infração da ordem econômica;
• VI - à ordem urbanística.
• VII – à honra e à dignidade de grupos raciais,
étnicos ou religiosos.
• VIII – ao patrimônio público e social.
• Obs.: admite ação cautelar

• Não será cabível ação civil pública para veicular
pretensões que envolvam tributos,
contribuições previdenciárias, o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros
fundos de natureza institucional cujos
beneficiários podem ser individualmente
determinados.

OBJETO DA ACP
A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer.

Objeto da
condenação
na ACP

Condenação
em $

Um fazer

Um não fazer

DIREITO EMPRESARIAL
Prof.ª. Thaís Rumstain
Assunto com grande probabilidade de cobrança: Sociedade Limitada
Analisando as provas da banca e os últimos concursos realizados, verificamos que o assunto mais
cobrado nos editais diz respeito ao tema “Sociedade Limitada” (artigos 1.052 a 1.087 do Código
Civil).
Dentro desse assunto, acreditamos ser o que possui mais chances de ser cobrado em sua prova
diz respeito a responsabilidade de cada sócio.
Vamos ao conteúdo da nossa aposta?
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

RESPONSABILIDADE

LIMITADA

ILIMITADA

Sociedade Limitada

Sociedade Simples Comum

Sociedade Anônima

Sociedade em nome coletivo

Sócios Comanditários em Sociedade em
Comandita Simples

Sócios comanditados na Sociedade em
Comandita Simples

Sócios acionistas sem cargo de direção em
Sociedade em Comandita por Ações

Sócios acionistas com cargo de direção
nas Sociedades em comandita por ações

Como é a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada?
É limitada ao valor de suas quotas , mas se o capital social não estiver integralizado totalmente,
todos eles respondem solidariamente pela integralização. Outros sim, os condôminos de quota
indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização.

Se o Código Civil, na parte específica sobre as sociedades limitadas, for omisso em algum
aspecto, qual norma deve reger as aludidas sociedades?
Em regra, devem ser utilizadas subsidiariamente as regras da sociedade simples. Todavia, o
contrato social pode prever que as normas da S.A. sejam utilizadas, nesse caso.

O capital social das sociedades limitadas deve ser dividido em quotas iguais?
Não, esse capital pode ser dividido em quotas iguais ou desiguais, sendo que uma ou diversas
quotas caberá a cada sócio.

DIREITO PENAL
Prof. Telma Vieira4
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.
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Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação Penal
Especial, Direito Penal Militar e Acessibilidade.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Prof. Alexandre Segreto 5
Assunto com grande probabilidade de cobrança: Modos de Instauração
Assim, a aposta estratégica para banca FGV na área de controle são os modos de instauração,
os prazos para a conclusão do inquérito e as diligências investigatórias .Dessa forma, bastante
atenção! Sugerimos que você leia os pontos destacados antes da prova, beleza? E tente
memorizar o máximo de informações que conseguir das tabelas abaixo:
INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
De ofício pela autoridade policial (notitia criminis)
REQUISIÇÃO do MP (requisição é ordem, autoridade policial tem que instaurar o IP)
REQUISIÇÃO do Juiz (Pacote Anticrime, em seu art. 3º-A, vedou a atuação do juiz em fase de
investigação, o que teria o condão de esvaziar essa hipótese. No entanto, o STF suspendeu a
eficácia desse dispositivo).
REQUERIMENTO do ofendido ou de seu representante legal
Lavratura de APF (Auto de Prisão em Flagrante)
INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA
Representação do ofendido ou de seu representante legal
REQUISIÇÃO do MP, porém com representação da vítima
REQUISIÇÃO do Ministro da Justiça
Lavratura de APF (Auto de Prisão em Flagrante), porém com representação da vítima
INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO - AÇÃO PENAL PRIVADA
REQUERIMENTO do ofendido ou de seu representante legal
Lavratura de APF (Auto de Prisão em Flagrante), desde que a vítima manifeste seu interesse na
instauração
ART. 6º, CPP - Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial
deverá:
I - Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das
coisas, até a chegada dos peritos criminais;

5

Delegado de Polícia. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Direito Processual Penal. Instagram:
@alexandre_segreto

II - Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos
criminais;
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;
IV - Ouvir o ofendido;
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do
Título Vll, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe
tenham ouvido a leitura;
VI - Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras
perícias;
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer
juntar aos autos sua folha de antecedentes;
IX - Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social,
sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante
ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e
caráter.
X - Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma
deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado
pela pessoa presa.

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

CÓDIGO DE PRO CESSO PENAL (art. 10)

JUSTIÇA FEDERAL (LEI 5010/66)

INDICIADO PRESO INDICIADO SOLTO

INDICIADO PRESO INDICIADO SOLTO

(em flagrante ou

(com ou sem fiança)

preventivamente)
10 dias

(em flagrante ou

(com ou sem fiança)

preventivamente)
30 dias

15 dias (+ 15)

30 dias

LEI DE DROGAS (LEI 11.343/06)

CRIMES CO NTRA ECO NO MIA PO PULAR

INDICIADO PRESO INDICIADO SOLTO

INDICIADO PRESO INDICIADO SOLTO

(em flagrante ou

(com ou sem fiança)

preventivamente)
30 dias (+ 30)

(em flagrante ou

(com ou sem fiança)

preventivamente)
90 dias (+ 90)

10 dias

10 dias
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA
Prof. Vinícius Nascimento 6

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.

6

Consultor Legislativo da CLDF. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Contabilidade Pública e AFO.
Instagram: @profviniciusnascimento
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Executivo - 40,9%
Legislativo - 2,5%
União - 50% da RCL
Judiciário - 6%
MPU - 0,6%

Limites de
Despesa com
pessoal

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%

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 O RGF será elaborado ao final de cada
entidades e será publicado até trinta dias após o quadrimestre será emitido pelos titulares dos
encerramento de cada bimestre.
Poderes, órgãos e entidades.
O RREO foi previsto na CF/88.

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

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
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destinadas ao refinanciamento do principal destinadas ao refinanciamento do principal
atualizado da dívida mobiliária.
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 II - demonstrativos da I - comparativo com os limites de que trata esta Lei
orçamentário,
que execução das:
Complementar, dos seguintes montantes:
especificará,
por
categoria econômica, a) receitas, por categoria a) despesa total com pessoal, distinguindo a com
econômica
e
fonte, inativos e pensionistas;
as:
especificando a previsão
a) receitas por fonte, inicial,
a
previsão b) dívidas consolidada e mobiliária;
informando
as atualizada
para
o
realizadas e a realizar, exercício,
a
receita c) concessão de garantias;
bem como a previsão realizada no bimestre, a
atualizada;
realizada no exercício e a d) operações de crédito, inclusive por antecipação
de receita;
previsão a realizar;
II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a
b) despesas por grupo
de
natureza, b)
despesas,
por adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
discriminando
a categoria econômica e
dotação
para
o grupo de natureza da III - demonstrativos, no último quadrimestre:
exercício, a despesa despesa, discriminando
liquidada e o saldo;
dotação inicial, dotação a) do montante das disponibilidades de caixa em
para
o
exercício, trinta e um de dezembro;
despesas empenhada e
liquidada, no bimestre e b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
no exercício;
1) liquidadas;
c) despesas, por função e
subfunção.
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
demonstrativos relativos a:

Resumido

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 voc ê
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 estabelecidos 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 .

25

. Túlio L ages
Aula 00

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Prof. Vinícius de Oliveira7
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Planejamento Estratégico
Dentro do assunto Planejamento Estratégico, o tópico Balanced Scorecard (BSC) é o que tem
mais chances de ser cobrado em prova.
 A primeira coisa a se fazer para compreender o Balanced Scorecard é traduzi-lo:
Indicadores Balanceados de Desempenho ou Placar Balanceado.
 Agora, responda à seguinte pergunta: por que balanceado? Porque é um método focado
no equilíbrio organizacional que se baseia em quatro perspectivas básicas , também
chamadas de vetores críticos.

As quatro perspectivas do Balanced Scorecard
• Perspectiva Financeira: avalia o negócio do ponto de vista da sua viabilidade e da
sua saúde financeira;
• Perspectiva do Cliente: avalia o nível de satisfação dos clientes, o lucro por cliente,
seu perfil, suas demandas.
• Perspectiva de Processos Internos: identifica dentro da empresa os processos críticos
necessários para o crescimento da empresa;
• Perspectiva do Aprendizado/Crescimento/Inovação: identifica as medidas a serem
tomadas para seu desenvolvimento futuro. Tem como principais variáveis as pessoas,
os sistemas e procedimentos.

7

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Aduaneira,
Administração Geral e Pública, Ética, Administração de Recursos Materiais e Direitos Humanos.
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É muito comum as questões relacionarem o Balanced Scorecard tão somente a
elementos financeiros, como o lucro, o que está errado! A principal característica do
BSC é justamente avaliar outras perspectivas, além da financeira.

O BSC busca ações equilibradas em todas as áreas que afetam o negócio da
organização
Permite que os esforços sejam dirigidos para as áreas de maior competência,
detectando e indicando as áreas de incompetências
É um sistema focado no comportamento, e não no controle.

Uma vez concebida a estratégia, o BSC pode trazer ganhos para os processos de
gestão da organização, como:
 melhoria do processo decisório;
 explicitação dos processos críticos do negócio;
 um melhor processo de execução da estratégia;
 uma estrutura lógica em que a organização pode testar suas estratégias (enquanto
hipóteses);
 a derrubada de barreiras funcionais, pondo em foco o que é para ser feito;
 o gerenciamento de ativos intangíveis;
 o consenso entre os executivos sobre clientes-alvo e segmentos-alvo (perspectiva de
clientes).
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
Prof. Vinícius de Oliveira
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Decreto nº 1.171/1994 - Código de
Conduta do Servidor Público
Geralmente a Aposta Estratégica aponta, com base em dados objetivos, um único tópico como
provável de aparecer em sua prova. No entanto, devido às peculiaridades das provas de Ética,
precisaremos apontar mais de um tópico.
Isso ocorre porque o Código de Ética é dividido em 4 seções: Regras Deontológicas, Deveres do
Servidor Público, Vedações ao Servidor Público e Comissões de Ética. Dessa maneira, as provas
organizadas pela banca costumam exigir pelo menos um item de cada Seção, de modo que
faremos uma aposta para cada uma delas.
Dessa maneira, nossas apostas estratégicas , considerando incidência de cada item (incisos e
alíneas) do Código de Ética, residem nos dispositivos abaixo destacados:
Nº de
questões

Norma
Regras Deontológicas

10

9

6

6
4

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra
na vida particular de cada servidor público . Assim, os fatos e atos verificados na
conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom
conceito na vida funcional.
II - O servidor público
O poderá jamais desprezar o elemento tico de sua
conduta. Assim,
O terá ue decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno , mas
principalmente entre o honesto e o desonesto , consoante as regras contidas no art.
37, caput, e § 4°, da Constituição Federal.
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o
mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O
equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que
poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
Principais Deveres do Servidor Público
h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra
qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;
u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com
finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades
legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei ;
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Nº de
questões
5
4

9

9

Norma
Vedações ao Servidor Público
n) apresentar- se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente;
e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu
conhecimento para atendimento do seu mister;
Comissões de Ética
XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e
sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus
integrantes, com ciência do faltoso.
XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor
público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico,
preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem
retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do
poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais,
as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde
prevaleça o interesse do Estado .
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CONTABILIDADE PÚBLICA
Prof. Alexandre Violato 8
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:

Receit a

Ar recadação

D es pes a

Empenho

Var iação
Pat r imonial
Aument at iva

Ocorrência do fat o
ger ador

Var iação
Pat r imonial
D iminut iva

Oco rrência do fat o
ger ador

Or çament ár io

P at r imonial

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:
Previsão
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS O RÇAMENTÁRIAS

Inicial
(a)
Dotação
Inicial
(e)

Previsão Atualizada
(b)
Dotação
Atualizada
(f)

Despesas
Empenhad
as
(g)

Receitas
Realizadas (c)
Despesas
Liquidadas
(h)

Despesas
Pagas
(i)

Saldo
(d) = (c-b)
Saldo da
Dotação
(j) = (f-g)

8

Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Responsável no Passo Estratégico pelas disciplinas
de Controle Externo, Contabilidade Pública e Conhecimentos Bancários. Instagram: @alexandre.violato
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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Prof. Julio Cardozo9 e Prof. Filipe Magalhães
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Índices de Rentabilidade, Lucratividade
e Liquidez.
Fique atento com os seguintes pontos:

IMEDIATA

DISPONÍVEL/PC

SECA

(ACESTOQUE)/PC

LIQUIDEZ

CORRENTE
GERAL

Análise das Demonstrações
Contábeis

AC/PC

(AC+ARLP)/(PC+PÑC)

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

Índice DuPont = Margem Líquida x Giro do
Ativo Total
ou

Índice DuPont = Lucro Líquido/Ativo Médio

9

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
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ESTATÍSTICA
Prof. Allan Maux10
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 .

E

Multiplicação

OU

Adição

Conectivo

Prof. Allan Maux

10

Auditor Fiscal de Petrolina - PE. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Matemática, RLM, Estatística e
Legislação Tributária. Instagram: @profallanmaux
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AUDITORIA GOVERNAMENTAL
Prof. Tonyvan Carvalho 11
Assuntos com maior probabilidade de cobrança: finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal.
No assunto Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal , o foco normalmente será as
suas finalidades. Então, é importante memorizá-las para acertar, com convicção, as questões da
banca.

11

Auditor Fiscal de Tributos do Município de Teresina – ISS Teresina. Responsável pelo Passo Estratégico de
Auditoria. Instagram: @professortonyvanvarvalho
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LÍNGUA INGLESA
Prof. Augusto Magalhães 12
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

12

Auditor Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Inglesa. Instagram:
@magah03
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