


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do seu concurso está batendo na porta. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, 

com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para lhe ajudar. 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera, uma super transmissão gratuita em nosso canal do Youtube, com as últimas dicas imperdíveis 

para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 

 

 



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

Regime jurídico-administrativo
 Princípio da precaução

 evitar danos graves por meio de medidas preventivas

 Princípio da sindicabilidade
 Controle das atividades administrativas (abrange a autotutela)
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Regime jurídico-administrativo

 Princípio da subsidiariedade
 O Estado deverá:

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

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

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

 Um administrador não pode ser prejudicado por ato de outro

Cebraspe – TCDF / 2021
Dado o princípio da confiança, caso verificada legítima expectativa do
administrado, pode haver a manutenção de atos administrativos
antijurídicos.

Gabarito: correto.
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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

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

Gabarito: errado.

PODERES ADMINISTRATIVOS
Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção
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APOSTAS

 Delegação do poder de polícia

 Entidades de direito público: todas as fases;

 Ent. admin. direito privado (por lei, serviços públicos do Estado, regime
não concorrencial: cons., fisc. e sanção)

 Regulamentos autorizados:

 Deslegalização / Podem inovar (com limites)

 Poder disciplinar (vínculo especial) vs. de polícia (vínculo geral)

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

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

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: correto.

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

LICITAÇÕES PÚBLICAS
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)
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RESP. CIVIL DO ESTADO
Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não

usuários)

Objetiva: risco administrativo, independe de dolo culpa

Requisitos: dano, conduta estatal e nexo de causalidade

Excludentes: caso fortuito e força maior / culpa exclusiva vítima / ato
terceiros

Omissão: subjetiva (culpa do serviço) / exceto dever específico de cuidado

Regresso: se houver dolo ou culpa do agente

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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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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Lei 8.112/1990
(1) Provimento

Nomeação

Promoção
Readaptação
Reversão
Reintegração
Recondução
Aproveitamento

(2) Responsabilidades
Administrativa

Penal

Civil

Lei 8.112/1990
(3) Sanções

Advertência

Suspensão

Demissão

Cassação de aposentadoria ou disponibilidade

Destituição de cargo em comissão

Destituição de função comissionada.
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Lei 8.112/1990
(4) Prescrição

 5 anos: demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo em comissão;

 2 anos: suspensão;

 180 dias: advertência.

OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida
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Noções de Regulação
O papel regulador do Estado: pressupostos, objetivos e instrumentos; conceitos
básicos: regulação; externalidades, bens públicos e bens comuns, assimetria de
informação; falhas de mercado; Estado e regulação; falhas de governo; análise
de impacto regulatório.

Prof. Celso Natale

Falhas de Mercado

São causas de 
ineficiência nos 

mercados.

BENS PÚBLICOS

• Puros ou semipúblicos

EXTERNALIDADES

• Positivas ou Negativas

ASSIMETRIAS DE INFORM.

• Risco moral e Seleção adversa.
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Bens Públicos (puros)

NÃO RIVALIDADE NÃO EXCLUSIVIDADE

O co n sumo  por  uma 
pess o a não  imped e 

o  consu mo por  
out ra  pe ss oa.

É  i mp os s í ve l  ( o u  
mu i t o  d i f í c i l )  i mp ed i r  
q u e  u m a p e s s oa  q u e  

n ã o  p a g ou  p e l o  b e m o  
c on s u ma .

Problema do Carona

O carona é 
alguém que 

desfruta do bem 
sem pagar por 

ele.

Solução: custeio por 
contribuições 
compulsórias 
(tributação)
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Bens Comuns e Meritórios (semipúblicos)

Bens Públicos

(CEBRASPE/SEFAZ-CE)
Na presença de falhas de mercado, o problema de free-riders (carona) tende a
ocorrer, com maior frequência, em grupos menores.

(CEBRASPE/ABIN)
Na presença de falhas de mercado, o problema de free-riders (carona) tende a
ocorrer, com maior frequência, em grupos menores.
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Externalidades

P O S I T I V A S N E G A T I V A S

Q uando as  ações  
caus am benef íc ios  

ext ernos .

Q uando  as  açõ e s  
caus am cus to s  

e xt e rnos .

Externalidades

(CEBRASPE/SEFAZ-CE)
Na presença de benefícios externos, a alocação de mercado é ineficiente, o que
justifica a intervenção do Estado.
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Informação Assimétrica
Quando uma parte detém mais informações sobre a transação que outra parte.

RISCO MORAL

PROBLEMA AGENTE-PRINCIPAL

SELEÇÃO ADVERSA
Q u a n d o  u m a  d a s  p a r t e s  

a g e  d e  f o r m a  c o n t r á r i a  à  
e s p e r a d a .

Q u a n d o  o  a g e n t e  d e i x a  
d e  b u s c a r  o  i n t e r e s s e  d o  

p r i n c i p a l .

Q u a n d o  s e l e c i o n a - s e  
a q u i l o  q u e  s e  t e n t a v a  

e v i t a r .

Exemplos: comprador de carro 
usado receoso que paga menos, 
banco ao conceder empréstimo 

com juros alto para cobrir 
inadimplência.

Falhas de Mercado

(CEBRASPE/CAGE-RS)
Conforme a teoria das finanças públicas, falhas de mercado impediriam uma
situação ótima de Pareto. Tal teoria considera falhas de mercado a existência de
bens públicos, informação assimétrica e mercados incompletos.
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O Papel Regulador do Estado

Provedor
• produz e fornece, de 

forma direta, bens e 
serviços de interesse 
econômico e social

Regulador
• concede à iniciativa 

privada, e apenas regula 
as atividades de 
interesse econômico e 
social.

Liberal
• deixa o mercado 

atuar livremente, 
limitando-se aos bens 
públicos puros.

CONCESSÃO
PRIVATIZAÇÃO

PRIVATIZAÇÃO

Funções do Estado

(RE)DISTRIBUTIVA ALOCATIVA ESTABILIZADORA

Palavras-chave:
Falhas de Mercado

Palavra-chave:
Renda

Palavras-chave:
Políticas Econômicas

Melhorar a distribuição 
da riqueza gerada na 

economia

Buscar alocação 
(fornecimento) mais 
eficiente dos bens

1. Estabilidade da 
moeda

2. Crescimento
3. Emprego
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Funções do Estado
(CEBRASPE/MPOG)
A função estabilizadora é responsável por manter a estabilidade e o equilíbrio da
economia por meio da política fiscal e da monetária.

(CEBRASPE/SLU-DF)
Denomina-se função alocativa a função básica do governo que preconiza a justa
distribuição de renda na sociedade.

Formas de Regulação

Preços Quantidades Qualidade
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Formas de Regulação
(CEBRASPE/POLÍCIA FEDERAL)
As formas de regulação incentivada incluem aquelas que se baseiam no controle das
tarifas - esquemas regulatórios do tipo sliding scale, price cap e regulação pela taxa
de retorno - excluindo, pois, as que utilizam regras de controle de qualidade, bem
como a regulação por padrão de comparação.

Teoria da Captura O regulador passa a perseguir os interesses do 
regulado em prejuízo da sociedade.

CAUSAS

• As s i me t r i a  d e  i n f orma ç ã o
• Co rru p ç ão
• T eo r ia  d os  G ru p os  d e  

I n t e res s e :  ma is  org a n i z ad os  e  
e co n o mi ca m e n t e  p od ero s os .

COMO EVITAR

• P e s s oa l  q u a l i f i c ad o
• Ro t a çã o  d o s  q u a d ro s
• I n d e p e n d ên c ia
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Teoria da Captura

(CEBRASPE/ANATEL)
Com referência aos conceitos da teoria política positiva da regulação e no
funcionamento das instituições regulatórias, julgue o item que se segue.
A teoria dos grupos de interesse baseia-se na observação empírica de que a
regulação tende a favorecer os produtores economicamente mais fortes, que
capturam a regulação como forma de proteger seus interesses.

OBRIGADO
Prof. Celso Natale
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Informática
Prof. Rani Passos

Acerca de proteção e segurança da informação, julgue o seguinte item.
No acesso a uma página web que contenha o código de um vírus de script, pode
ocorrer a execução automática desse vírus, conforme as configurações do navegador.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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Julgue o próximo item, a respeito de segurança de redes.
Worms são programas maliciosos que se propagam por meio da inclusão silenciosa de
cópias de si mesmos em outros programas que, ao serem executados, processam
também os códigos maliciosos e infectam outros programas e sistemas.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Acerca de pesquisas na Web e de vírus e ataques a computadores, julgue o item
subsequente.
Se um rootkit for removido de um sistema operacional, esse sistema não voltará à sua
condição original, pois as mudanças nele implementadas pelo rootkit permanecerão
ativas.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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A respeito de redes de computadores, julgue o item que segue.
O firewall é um equipamento de segurança de redes que impede a passagem de vírus,
worms ou cookies oriundos da Internet e com potencial de infectar os computadores
da intranet.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Acerca de redes de computadores e segurança, julgue o item que segue.
Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração utilizam técnicas
heurísticas para identificar códigos maliciosos.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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No que diz respeito às redes LANs e WANs e aos protocolos e serviços de redes de
computadores, julgue o item subsecutivo.
Uma LAN física relativamente grande pode ser dividida em duas LANs lógicas
menores.

REDES DE COMPUTADORES

Considere que quatro empresas distintas, localizadas em países e continentes
diferentes, tenham de acessar e compartilhar dados entre si. Essa demanda pode ser
atendida mediante a elaboração de projeto em que se conste a implementação de
uma rede WAN (wide area network).

REDES DE COMPUTADORES
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Uma rede extranet possui a mesma definição de uma Internet, sendo utilizada por
aqueles usuários que estejam no exterior, em localidade sem acesso à intranet que
utilizavam no país de origem.

REDES DE COMPUTADORES

Uma intranet é uma rede de propriedade privada, construída sobre a arquitetura
TCP/IP, que disponibiliza os mesmos serviços de comunicação da Internet.

REDES DE COMPUTADORES
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Com relação à tecnologia de redes locais e de longa distância, julgue o item seguinte.
Uma rede privada virtual, conhecida também como VPN (virtual private network),
pode ser usada para interligar duas redes locais, utilizando-se um meio público como
a Internet, de forma a aumentar a segurança para a integridade e confidencialidade
dos dados.

REDES DE COMPUTADORES

Considerando os conceitos de banco de dados relacionais, julgue o próximo item.
A tupla tem o mesmo significado e as mesmas propriedades de uma tabela.

BANCO DE DADOS
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Chave primária é um conjunto de um ou mais atributos que define uma única tupla
em uma relação.

BANCO DE DADOS

Acerca da modelagem de dados utilizando o modelo entidade-relacionamento (ER),
julgue o próximo item
Entidade, em um modelo ER, é algo que possui existência física, mas não pode a ela
ser atribuída uma existência conceitual, abstrata.

BANCO DE DADOS
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Com relação ao modelo entidade e relacionamento, julgue os itens subsequentes.
Relacionamento é o nome dado às associações entre as entidades.

BANCO DE DADOS

AÇÃO GOOGLE CHROME MOZILLA FIREFOX

ABRIR NOVA ABA CTRL+T CTRL+T

ABRIR NOVA JANELA CTRL+N CTRL+N

REABRIR ÚLTIMA ABA FECHADA CTRL+SHIFT+T CTRL+SHIFT+T (ANÔNIMO)

ABRIR NAVEGAÇÃO ANÔNIMA CTRL+SHIFT+N CTRL+SHIFT+P

PESQUISAR CONTEÚDO NA PÁGINA CTRL+F   |   CTRL+G CTRL+F   |   CTRL+G   |   /

SELECIONAR BARRA DE ENDEREÇOS CTRL+L   |   F6   |   ALT+D CTRL+L   |   F6   |   ALT+D

ATUALIZAR PÁGINA F5   |   CTRL + R F5   |   CTRL + R

ATUALIZAR PÁGINA E CACHE CTRL+SHIFT+R   |   CTRL+F5 CTRL+SHIFT+R   |   CTRL+F5

FECHA A GUIA CTRL+W   |   CTRL+F4 CTRL+W   |   CTRL+F4

FECHAR O APLICATIVO ALT+F4 ALT+F4

ABRIR HISTÓRICO CTRL+H CTRL+H

ABRIR DOWNLOADS CTRL+J CTRL+J

ADICIONAR AOS FAVORITOS CTRL+D CTRL+D

SELECIONAR TODO CONTEÚDO CTRL+A CTRL+A

SALVAR PAGINA EM FORMATO HTML CTRL+S CTRL+S

ALTERNAR AS GUIAS (ENTRE 1 E 9) CTRL+1...2...3...4...5... CTRL+1...2...3...4...5...

VOLTAR E AVANÇAR PÁGINAS ALT+← |  ALT+→ (BACKSPACE) ALT+← |  ALT+→

NAVEGADORES DE INTERNET
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Pesquisa Exata "Google Search" Procura na ordem EXATA digitada.

Subtrair Resultado Google –Search
Pesquisa sobre Google e remove resultados que
contenham a palavra 'Search' junto a pesquisa.

Curingas Google * opções Troca o asterisco por uma palavra ou frase
desconhecida.

Tipo de arquivo Google filetype:PDF Procura sobre Google com arquivos de extensão PDF.

Procurar num Site Google site:pt.wikipedia.org Procura sobre Google no site pt.wikipedia.org.

Buscando pelo URL Google inurl:wikipedia Procura sobre Google na URL wikipedia

Buscando Conceitos define:Bicicleta Apresenta a definição ou sites que definem a palavra.

Retornar o Cache cache:www.google.com Vê a página www.google.com em cache.

PESQUISAS GOOGLE

PRINCIPAIS GUIAS

- A faixa de opção (Interface Ribbon) é separada por várias guias (abas)

- PÁGINA INICIAL: Opções de fonte e parágrafos...

- INSERIR: Quebra de Página, Tabelas, Hiperlinks, Cabeçalho, Rodapé, Número de página...

- LAYOUT DE PÁGINA: Margens, orientação, colunas, Quebra de Página e Seção...

- CORRESPONDÊNCIA: Iniciar mala direta...

- REVISÃO: Ortografia e gramática, contar palavra, comentário, controlar alteração...

EDITOR DE TEXTO WORD
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TECLAS DE ATALHO

EDITOR DE TEXTO

FUNÇÕES (FÓRMULAS)

- Função “MÉDIA”: Realiza a média aritmética entre os valores apresentados.

=MÉDIA(intervalo)

- Função “SOMASE”: Calcula apenas as linhas que atenderam ao critério de condição.

=SOMASE(intervalo; “critério”) ou =SOMASE(intervaloCritério; “critério”; intervaloSoma)

- Função “SE”: Realiza comparação entre valores e retorna um resultado.

=SE(condição; resultado verdadeiro; resultado falso)

- Função “CONT.NÚM”: Conta as células preenchidas que atendam determinado critério.

=CONT.NÚM(A1:A10)

EDITOR DE PLANILHAS
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FUNÇÕES (FÓRMULAS)

- Função “MÁXIMO”: Retorna o maior número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MÁXIMO(intervalo)

- Função “MÍNIMO”: Retorna o menor número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MÍNIMO(intervalo)

- Função “MAIOR”: Retorna o maior número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MAIOR(intervalo; X)

- Função “MENOR”: Retorna o menor número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MENOR(intervalo; X)

EDITOR DE PLANILHAS

- MELHORIA NA INTEGRAÇÃO COM A NUVEM E REDES SOCIAIS

- CORTANA

- INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS OPERACIONAIS MOVEIS

- WINDOWS HELLO

- NAVEGADOR DE INTERNET MICROSOFT EDGE

- SEQUENTIAL MODE

- WINDOWS DEFENDER

- LIXEIRA RECONHECE ARQUIVOS DE PENDRIVES

RECURSOS DO WINDOWS 10
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USO DO WINDOWS

AÇÃO TECLA DE ATALHO

Abrir Ferramenta Executar WINDOWS + R

Bloquear a tela WINDOWS + L

Abrir o Windows Explorer WINDOWS + E

Procurar arquivos ou pastas WINDOWS + F

Exibir e Ocultar Área de Trabalho WINDOWS + D

Minimizar Todas as Janelas WINDOWS + M

Restaurar Janelas Minimizadas WINDOWS + SHIFT + M

Menu Ajuda do Windows WINDOWS + F1

Exibir Menu Iniciar CTRL + ESC ou WINDOWS

Exibir Propriedades do Arquivo Selecionado ALT + ENTER

Fechar Janela ALT + F4

Apagar Arquivo Permanentemente SHIFT + DEL

Captura de Tela PrintScreen (PrntScr)

ATALHOS DO WINDOWS 10

CARACTERÍSTICAS

- Utilização de sistemas computacionais descentralizado

- Armazenamento, processamento, segurança...

- É realizada uma contratação de serviço

- É necessário conexão com a Internet na máquina de uso

MODELOS

- SAAS: Programas e armazenamento em nuvem

- PAAS: Plataforma de programação

- IAAS: Contratação de infraestrutura computacional completa

CLOUD COMPUTING
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TIPOS

- NUVEM PÚBLICA

- Qualquer pessoa pode contratar o serviço

- NUVEM PRIVADA

- Serviço restrito a uma organização

- Instalado localmente na empresa ou não (dedicado)

- NUVEM HIBRIDA

- Nuvem pública e privada ao mesmo tempo

CLOUD COMPUTING

TIPOS

- NUVEM COMUNITÁRIA

- Várias organizações compartilham o mesmo recurso

- É criada e gerenciada pelo grupo ou por pessoa designada

- As organizações devem compartilhar do mesmo interesse

CLOUD COMPUTING
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OBRIGADO
Prof. Rani Passos

Administração Geral e Gestão de Pessoas
Prof. Stefan Fantini
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Processo Administrativo

Teorias da Administração
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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 

 

75

76



Balanced Scorecard (BSC)

Missão x Visão x Valores x Negócio

Missão

• Razão de ser
• "Por que a 

Organização existe?"
• Indica os impactos 

causados na 
sociedade

• É atemportal

Visão

• Visão de futuro
• "O que eu quero 

ser?"
• "Sonhos" que se 

pretende tornar 
realidade

• Consenso dos 
membros da 
organização sobre o 
futuro que se deseja

• É temporário

Valores

• Pricípios básicos
• Crenças
• Base para a tomada 

de decisões
• Indica como os 

membros devem se 
comportar

Negócio

• Representa o "ramo 
de atividades"

• Atividades principais 
da organização em 
um momento 
específico

• "O que a organização 
faz?"
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Elementos da Estrutura Organizacional

06 ELEMENTOS BÁSICOS

Especialização do Trabalho

Departamentalização

Cadeia de Comando

Amplitude de Controle

Centralização e Descentralização

Formalização

Organização Formal x Organização Informal

Organização                    
Formal

Criada propositalmente

Baseada na racionalidade e na lógica

É planejada e estruturada

Regras e regulamentos

É representada no organograma

Objetivos pré-estabelecidos

Organização                   
Informal

Surge naturalmente (espontaneidade)

Baseada na afinidade

Não é planejada e nem estruturada

Não existem regras ou manuais

Não aparece no organograma

Não possui objetivos claros
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Departamentalização Funcional

Estilos de Liderança

Estilos de Liderança 

(“Os Três de White e 
Lippitt”)

Liderança 
Autocrática

O líder centraliza toda a tomada de decisões e não há qualquer tipo de 
delegação aos liderados. O líder é dominador, impõe suas ordens e 

traça as diretrizes sem qualquer participação do grupo. 

Liderança 
Democrática

Os liderados participam do processo de tomada de decisões. O líder 
participa, orienta e auxilia. É como se o líder fosse um “membro normal” 

do grupo. 

Liderança 
Liberal (ou 

Laissez-Faire)

o líder delega totalmente a tomada de decisões aos liderados. A 
participação do líder é limitada. A liderança tem um papel meramente 

“consultivo”.
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Teoria dos Dois Fatores - Herzberg

Fatores Motivacionais

Relacionados ao trabalho em si. 
Influenciam a satisfação

Conteúdo e atividades do 
cargo

Metas desafiadoras

Desenvolvimento 
pessoal e profissional

Responsabilidade do 
cargo

Reconhecimento pelo 
trabalho executado

Crescimento pessoal e 
profissional

Realização pessoal

Fatores Higiênicos

Relacionados ao ambiente de trabalho.   
Influenciam a insatisfação

Salários

Condições físicas do 
ambiente de trabalho

Relacionamento 
interpessoal com colegas

Políticas da empresa

Relação com 
supervisores e 
subordinados

Segurança no trabalho

Benefícios sociais 
recebidos

Tipos de Controle
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Cultura x Clima

Tipos de Decisão
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Gestão de Processos

Escritório de 
Processos

é o dono do processo de gerenciamento de processos de negócio

menos centrados no conteúdo dos processos e mais sobre como esse conteúdo é 
gerenciado

Define princípios, práticas e padrões de BPM.

Define prioridades

Fornece orientação.

Prove Recursos.

Cria e mantem um repositório de processos

Fomenta a inovação

Dono de Processos

responsabilidade e a prestação de contas contínuas pelo desenho (design), desenvolvimento, execução e 
desempenho

propriedade dos processos pode ser uma responsabilidade em tempo integral ou uma responsabilidade em tempo 
parcial 

Tipos de Processos

Tipos de Processos

Processos Primários

Processos de Suporte

Processos de Gerenciamento
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Ciclo de Vida de Gerenciamento de Processos 

Planejamento

Análise

Desenho e 
Modelagem

Implementação

Monitoramento e 
Controle

Refinamento

Gestão de Projetos

Grupos de Processos 
de Gerenciamento de 

Projetos do Guia 
PMBOK

1 – Processos de Iniciação

2 – Processos de Planejamento

3 – Processos de Execução

4 – Processos de Monitoramento e Controle

5 – Processos de Encerramento
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Ferramentas da Qualidade

Ferramentas 
da Qualidade

Diagrama de 
Pareto

Regra do 80/20, 80% dos “resultados” (“problemas”) provêm de 
20% de ”causas”. Auxilia o gestor a “focar” (priorizar) nos 
aspectos que mais geram impacto na situação analisada.

Diagrama de 
Ishikawa

Auxilia o gestora identificar as causas de determinado problema. 
Diagrama de Causa-Efeito (Gráfico Espinha de Peixe)

5W2H
Tem por objetivo facilitar o planejamento das atividades. Auxilia o 

gestor a traçar os planos de ação para que os objetivos sejam 
alcançados. Auxília na tomada de decisão.

GUT Ferramenta utilizada para priorizar os problemas.

Ciclo PDCA
O foco dessa ferramenta está na melhoria contínua dos processos. 
O Ciclo PDCA é composto por 04 etapas: Planejar (Plan), Executar

(Do), Verificar (Check) e Agir Corretivamente (Act).

Ferramentas da Qualidade

CESPE – MPE-CE - 2020

Os diagramas de Ishikawa e de Pareto são ferramentas de
gestão da qualidade que têm por finalidade,
respectivamente, descobrir a relação entre um efeito e
suas causas, e separar os problemas em partes para serem
analisados.
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Administração de Recursos Humanos (ARH) x Gestão de Pessoas (GP)

Administração de Recursos Humanos

- Pessoas são "recursos" (patrimônio 
físico)

-Manutenção da cultura organizacional, 
introversão, isolamento, ênfase na 

eficiência interna, rotina burocratizada, e 
uma visão voltada para o passado e 

presente.

Gestão de Pessoas

- Pessoas são "parceiras" (patrimônio 
intelectual)

- Mudança cultural, inovação, extroversão, 
visão estratégia, ênfase na eficácia

organizacional, administração participativa, e 
uma visão voltada para o futuro.

COMPETÊNCIA CONHECIMENTOS HABILIDADES ATITUDES

Competências
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Avaliação 360° - Método Moderno

Avaliação 360°

A avaliação de desempenho é realizada de forma “circular”, por todos que 
mantêm algum tipo de contato com o indivíduo avaliado. Isto é, “todos avaliam 

todos” (inclusive o próprio indivíduo - autoavaliação)

Vantagens

É um método rico, que fornece informações completas e precisas. 

Permite o anonimato

tende a reduzir o efeito halo.

Desvantagens

é um método complexo, caro e de difícil planejamento e aplicação. 

é um método caro e que requer o treinamento dos avaliadores.

Pode gerar avaliações “conflitivas”

A possibilidade de permitir que colegas, pares e subordinados realizem a 
avaliação pode gerar “parcialidade” (tendenciosidade) nos resultados. Ou seja, 

as avaliações desses indivíduos podem ser tendenciosas.

Treinamento e Desenvolvimento

Treinamento e 
Desenvolvimento

Treinamento Tem por objetivo a melhoria do desempenho funcional do indivíduo (atividades 
"atuais"). É orientado para o presente e para o cargo “atual”.

Desenvolvimento

Busca desenvolver competências no indivíduo, com o objetivo de desenvolvê-lo 
profissionalmente, para que ele seja capaz de utilizar essas competências

futuramente. É orientado para o futuro (cargos futuros) e para o indivíduo. Visa à 
carreira.
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Descrição e Análise de Cargos

Descrição de Cargos

Descrição do Conteúdo do Cargo

Aspectos Intrínsecos ao cargo

Relaciona, de maneira breve, as tarefas, os 
deveres e as responsabilidades do cargo.

O que, Quando, Como, Onde e Por que.

Análise de Cargos

Requisitos do ocupante do cargo ("perfil" desejado)

Aspectos Extrínsecos ao cargo

Relaciona os conhecimentos, habilidades e 
competências, necessários ao desempenho

adequado do cargo.

Requisitos físicos, requisitos mentais, 
responsabilidades que o cargo impõe e condições 

de trabalho.

Meios de 
Recrutamento

Interno É aquele realizado internamente na empresa. 

Externo A empresa busca atrair candidatos de fora da empresa.

Misto
O recrutamento misto é realizado tanto com os funcionários atuais 

(internos) da empresa quanto com candidatos “de fora” da 
empresa.

Meios de Recrutamento
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Vantagens 
Recrutamento Interno

Mais barato (mais econômico)

Mais rápido

Mais seguro

Motiva, incentiva e fideliza os funcionários 

Aproveita o potencial dos funcionários da empresa

Aproveita o investimento que a organização fez em 
treinamento e desenvolvimento

Não há necessidade de nova "integração" com a 
empresa

Desenvolve espírito de competição "saudável" entre os 
funcionários

Desvantagens Recrutamento 
Interno

Pode tornar a cultura organizacional fortemente 
conservadora

Pode dificultar a mudança e a inovação

Favorece a manutenção do “status quo” e a rotina 
atual

Pode gerar frustração nos funcionários que não foram 
“escolhidos”

Exige a contratação de um novo funcionário para 
ocupar o “cargo antigo”

Pode gerar conflito de interesses

Tende a gerar o Princípio de Peter (risco de 
incompetência progressiva)

Recrutamento Interno

Recrutamento Externo

Vantagens 
Recrutamento Externo

Renova o Know-how da empresa

Traz novas ideias e competências à organização

Renova e Enriquece os recursos humanos da 
organização

Renova a cultura organizacional

Favorece a flexibilidade e a adaptabilidade 
organizacional

Evita a ocorrência do “Princípio de Peter”

Menor investimento para desenvolver competências

Desvantagens Recrutamento 
Externo

Mais caro

Mais demorado

Menos seguro

Risco de incompatibilidade entre funcionário e 
empresa

Pode trazer frustrações e desmotivação para os 
funcionários da empresa

Pode reduzir a fidelização dos funcionários

Pode afetar a política de remuneração da empresa 
(causar desajustes na política salarial)
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Walton

Compensação justa e 
adequada

a justiça distributiva de compensação depende de três fatores: adequação da 
remuneração ao trabalho; equidade interna; e equidade externa

Condições de segurança e 
saúde no trabalho

envolve dimensões da jornada de trabalho e ambiente físico de trabalho adequado à 
saúde e ao bem-estar do indivíduo

Utilização e 
desenvolvimento de 

capacidades 

trata-se de proporcionar oportunidades ao indivíduo para que ele satisfaça sua 
necessidade de utilizar suas habilidades e conhecimentos, desenvolvendo sua 

autonomia, autocontrole e retroinformação. 

Oportunidades de 
crescimento contínuo e 

segurança

trata-se de proporcionar possibilidades de carreira na organização, de crescimento e 
de desenvolvimento pessoal, bem como de segurança no emprego de forma 

“duradoura” (proporcionar “estabilidade”). 

Integração social na 
organização

envolve a eliminação de barreiras hierárquicas marcantes, apoio mútuo, senso 
comunitário, igualdade, franqueza e abertura interpessoal, mobilidade e ausência 

de preconceitos. 

Constitucionalismo
existência de regras e normas organizacionais, estabelecimento de direitos e deveres 

dos funcionários, bem como a existência de recursos contra decisões arbitrárias e 
um clima democrático . 

Trabalho e espaço total de 
vida

o trabalho não deve absorver todo o tempo e energia do trabalhador em detrimento 
de sua vida familiar e particular, de seu lazer e atividades comunitárias. 

Relevância social da vida 
no trabalho

boa atuação e uma boa imagem perante a sociedade, atuando com responsabilidade 
social e ambiental. 

Modelo de QVT

Conflitos

Conflitos funcionais

são conflitos construtivos, que 
melhoram o desempenho do grupo. 

Conflitos disfuncionais

são os conflitos destrutivos, que 
atrapalham o desempenho do grupo.
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Tipos de Resolução de Conflitos

Tipos de 
Resolução de 

Conflitos

Ganha-
Perde

Nesse tipo de resolução de conflitos, uma das partes sai 
“ganhando” e a outra parte sai “perdendo”.

Perde-Perde Nesse tipo de resolução de conflitos, todas as partes saem 
“perdendo”.

Ganha-
Ganha

Nesse tipo de resolução de conflitos, todas as partes saem 
“ganhando”.

Negociação
Negociação Distributiva

a negociação distributiva é caracterizada 
pela “soma-zero”. Ou seja, para uma 

parte “ganhar” a outra parte tem que 
“perder”. Tratam-se de soluções ganha-

perde.

Negociação Integrativa 
a negociação integrativa é caracterizada por 
soluções do tipo “ganha-ganha”. Busca-se 
integrar as partes. O objetivo é encontrar 
soluções em que todas as partes saiam 

ganhando.

Negociação Competitiva
o objetivo principal é obter vantagens
sobre a outra parte, ignorando-se as 

questões de “relacionamento” existentes 
entre as partes e ignorando-se a 

possibilidade de um “relacionamento 
futuro” entre elas. O que se busca é 

apenas obter vantagens e poder.

Negociação Cooperativa 
acima de tudo, as partes estão preocupadas na 

manutenção do relacionamento e no 
fortalecimento do relacionamento entre as 

partes (elas se preocupam com os 
“relacionamentos futuros” entre as partes). Essa 

negociação tem o objetivo de estabelecer e 
desenvolver relacionamentos de longo prazo
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OBRIGADO!
Prof. Stefan Fantini

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Prof. Elisabete Moreira
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01. Considerando as principais abordagens da administração e a evolução da 
administração pública no Brasil, julgue os itens a seguir.

No modelo de administração pública patrimonialista, os servidores públicos 
possuem status de nobreza real, e os cargos funcionam como recompensas, o 
que contribui para a prática de nepotismo. 

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 

02. Acerca da estruturação da máquina administrativa desde 1930, julgue os 
itens subsequentes.

A reforma administrativa de 1967 promoveu a centralização progressiva das 
decisões no Poder Executivo federal nos moldes da administração burocrática.

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 
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03. Em relação à abordagem burocrática da administração e à evolução da 
administração pública no Brasil, por meio das reformas administrativas, julgue 
os itens a seguir.

A reforma administrativa no Brasil, realizada por meio do Decreto-Lei n. o 
200/1967, representou um avanço em relação à tentativa de romper com a 
rigidez burocrática, podendo ser entendida como a segunda experiência de 
implantação da administração gerencial no país 

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 

04. No que se refere a abordagens da administração, evolução da 
administração pública no Brasil e nova gestão pública, julgue os itens a seguir. 

Para a antiga administração pública, anterior à nova gestão pública, o interesse 
público representava a agregação dos interesses individuais. 

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 
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05. No que se refere a abordagens da administração, evolução da 
administração pública no Brasil e nova gestão pública, julgue os itens a seguir.

O modelo de reforma do Estado brasileiro, posto em prática sob a ótica 
neoliberal, mostrou-se eficaz na solução dos problemas socioeconômicos do 
país, pois estava orientado para o desenvolvimento e levou em consideração a 
necessidade do Estado e sua construção em novas bases. 

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 

06. A nova gestão pública ou a administração pública gerencial refere-se a um 
tipo de gestão que emprega o modelo de mercado, a ideia de gestão voltada 
ao consumidor e a adoção de tecnologias para o aumento da produtividade. 
Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

De acordo com a nova gestão pública, o governo deve adotar técnicas de 
gestão de negócios, dos quais derivam práticas que foram propostas desde a 
gestão científica até a gestão da qualidade total.

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 
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07. A nova gestão pública ou a administração pública gerencial refere-se a um 
tipo de gestão que emprega o modelo de mercado, a ideia de gestão voltada 
ao consumidor e a adoção de tecnologias para o aumento da produtividade. 
Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

No modelo de administração pública gerencial, o aparelho de Estado deve ser 
responsável apenas pela execução das políticas públicas.

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 

08. A nova gestão pública ou a administração pública gerencial refere-se a um 
tipo de gestão que emprega o modelo de mercado, a ideia de gestão voltada 
ao consumidor e a adoção de tecnologias para o aumento da produtividade. 
Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

O controle dos abusos contra o patrimônio público é uma das características 
almejadas pela administração pública burocrática.

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 
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09. Considerando a evolução da administração e as reformas administrativas 
que levaram à nova gestão pública, julgue os itens a seguir. Ao eleger 
representantes por meio do voto, a população espera que eles promovam 
políticas que sirvam ao interesse da sociedade, mas nem sempre esses 
representantes cumprem com o prometido, buscando muitas vezes maximizar 
os interesses pessoais em detrimento dos sociais.

Com base na literatura sobre governança pública, o desalinhamento entre 
esses interesses gerou o conflito de agência.

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 

10. Considerando a evolução da administração e as reformas administrativas 
que levaram à nova gestão pública, julgue os itens a seguir.

Na administração pública gerencial, a sociedade cujos cidadãos defendem seus 
interesses e afirmam suas posições é tratada como um campo de conflito, 
cooperação e incerteza 

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 
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11. No que concerne a organizações sociais e OSCIPs, julgue o item a seguir. 

Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de 
recursos ou bens da organização parceira, deverão dar imediata ciência ao 
tribunal de contas respectivo e ao MP, sob pena de responsabilidade solidária. 

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 

12. No que concerne a OS, OSCIPs e OSC, julgue o item a seguir  

Determinado município pretende formalizar parceria com uma organização da 
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco que não envolvam a transferência de recurso financeiro. Nessa 
situação, o instrumento a ser firmado entre as partes deverá ser o termo de 
colaboração.

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 
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13. No que se refere à ética bem como ao disposto na Lei de Acesso à 
Informação, julgue o item a seguir.

Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações por 
qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 
requerente, os motivos determinantes da solicitação e as especificações da 
informação requerida.

 

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 

14. No que se refere às políticas públicas no Estado Brasileiro, julgue o item a 
seguir.

Caso o poder público tenha o intuito de conceder benefícios sociais, mas sem 
criar uma situação conflituosa entre os diversos atores e grupos de interesse da 
sociedade, é recomendada a elaboração de uma política do tipo redistributiva

 

( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 
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15. No que se refere aos métodos de avaliação de políticas públicas no Estado 
Brasileiro, julgue o item a seguir.

A avaliação custo-efetividade – ACE é mais adequada a projetos econômicos e 
menos indicada para projetos sociais, enquanto a avaliação custo-benefício – 
ACB é mais adequada a projetos sociais e menos indicada para projetos 
econômicos.

 
( ) Certo  ( ) Errado 

Administração Pública 

16. A respeito da administração de recursos materiais, julgue os itens que se 
seguem.

Os computadores armazenados de forma improdutiva durante seis meses em 
um depósito são caracterizados como estoque.

( ) Certo  ( ) Errado 

 

Administração Pública 
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17. Acerca da função da administração de materiais, julgue o próximo item.

Giro de estoque ou rotatividade é um indicador que reflete o número de vezes 
que o estoque roda em determinado período. Esse indicador é calculado pela 
razão entre os valores, em unidades, do estoque médio no período e do 
consumo do período. 

(  ) Certo  (  ) Errado

Administração Pública 

18. Com relação à administração de recursos materiais, julgue os itens 
subsecutivos.

No modelo de lote econômico, a quantidade ótima de estoques que deve 
compor cada pedido de compra é aquela em que os valores dos custos dos 
pedidos são iguais aos dos custos de manutenção dos estoques. 

( ) Certo  ( ) Errado

Administração Pública 
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19. Julgue o item seguinte, relativos a classificação de materiais e gestão de 
estoques.

De acordo com os procedimentos de recebimento e armazenagem, julgue o 
item subsequente. Os métodos primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS) e 
último que entra, primeiro que sai (UEPS) fornecem orientações para o 
controle do manuseio das entradas e saídas de itens estocados e são, também, 
métodos de avaliação de estoques.

( ) Certo     ( ) Errado

Administração Pública 

20. Julgue o item seguinte, a  respeito de compras governamentais

Nas organizações, a estrutura de compras descentralizada é mais vantajosa que 
a centralizada por permitir melhor controle global do processo de compras e 
dos estoques e possibilitar mais rapidez e agilidade às solicitações de compras.

( ) Certo     ( ) Errado

Administração Pública 
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OBRIGADA
Prof. ELISABETE MOREIRA 

Contabilidade Pública
Prof. Gilmar Possati
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Ementa

AFO

Top 7 assuntos

Composição do Patrimônio (NBC TSP EC)

• Detalhes das definições de Ativo, Passivo e PL 

(ler o arquivo “Composição do Patrimônio Público em tópicos para revisão” (disponível no Telegram: 
@canalcontabilizando)
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Variações Patrimoniais

Fato Gerador!

 antes da liquidação

 após a liquidação

Mensuração de Ativos: Estoques
Os custos de estoques devem abranger todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao 
deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos 
posteriores de armazenagem ou entrega ao cliente não devem ser absorvidos pelos estoques.

Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como VPD;

Exemplos de despesas excluídas do valor do estoque e reconhecidos como VPD:
a. Quantias anormais de materiais desperdiçados, mão de obra ou de outros custos de produção;
b. Custos de armazenamento, a menos que sejam necessários no processo de produção antes de uma nova fase de produção;
c. Despesas gerais administrativas que não contribuam para colocar os estoques no seu local e na sua condição atual;
d. Custos de vendas.

Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos na determinação do custo de aquisição.
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Mensuração de Ativos: Estoques
 Mensurados pelo valor de custo histórico (valor de aquisição/produção/construção) ou valor realizável líquido, dos 

dois o menor.

» Exceções: 

 Estoques adquiridos por meio de transação sem contraprestação  valor justo

 Bens do almoxarifado  custo médio ponderado (art. 106, da Lei 4.320/64).

Devem ser mensurados pelo custo histórico ou pelo custo corrente de reposição*, dos dois o menor, os estoques mantidos 

para:

a. Distribuição gratuita ou de valor irrisório;

b. Consumo no processo de produção de bens a serem distribuídos gratuitamente ou por valor irrisório.

*custo que a entidade incorreria para adquirir o mesmo ativo na data da demonstração contábil.

Os elementos do custo de um ativo imobilizado compreendem:

a. Seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e tributos não recuperáveis sobre a compra, 
depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;

b. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessários para o mesmo 
ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração;

Exemplos de custos diretamente atribuíveis:
a. custos de pessoal decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado;
b. custos de preparação do local;
c. custos de frete e manuseio (para recebimento e instalação); e
d. honorários profissionais.

Não se consideram custo de um item do ativo imobilizado os custos administrativos e outros custos indiretos.

Mensuração de Ativos: Imobilizado
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Formas:

a) Aquisição separada: Registrar pelo preço de aquisição (observar tributos não 
recuperáveis e custos diversos);

b) Geração interna: Separar as fases:
a) Fase de pesquisa: não deve ser reconhecido (gastos com pesquisa - VPD);
b) Fase de desenvolvimento: ativado quando observadas certas condições.

c) Aquisição por meio de transação sem contraprestação;

Marcas, listas de usuários, direitos sobre folha de pagamento e outros itens de similares, 
gerados internamente, NÃO devem ser reconhecidos como intangíveis.

Mensuração de Ativos: Intangível

Mensuração de Passivos: provisões

Saída de recursos >> Provável Possível Remoto
Reconhecimento Contábil Sim Não Não
Divulgação em Notas Explicativas Sim Sim Não
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PCASP

As contas contábeis do PCASP são identificadas por códigos com 
7 níveis de desdobramento, compostos por 9 dígitos.

X  .  X  .  X  .  X  .  X  .  XX  .  XX 
 

1º Nível – Classe (1 dígito) 
2º Nível – Grupo (1 dígito) 
3º Nível – Subgrupo (1 dígito) 
4º Nível – Título (1 dígito) 
5º Nível – Subtítulo (1 dígito) 
6º Nível – Item (2 dígitos) 
7º Nível – Subitem (2 dígitos) 

PATRIMONIAL

ORÇAMENTÁRIA

CONTROLE

Registro contábil por natureza de informação no PCASP

1 - Ativo 2 - Passivo

5 - Controles da Aprovação do 
Planejamento e Orçamento

7 - Controles Devedores 8 - Controles Credores

4 - Variações Patrimoniais 
Aumentativas (VPA)

3 - Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD)

6 - Controles da Execução do 
Planejamento e Orçamento

D                      C

D                    C

 D                        C

OS LANÇAMENTOS DEVEM DEBITAR E CREDITAR CONTAS QUE APRESENTEM A 
MESMA NATUREZA DE INFORMAÇÃO.!
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PCASP
1 – Ativo
1.1 - Ativo Circulante
1.2 - Ativo Não Circulante

2 – Passivo e Patrimônio Líquido
2.1 - Passivo Circulante
2.2 - Passivo Não Circulante
2.3 - Patrimônio Líquido

3 – Variação Patrimonial Diminutiva
3.1 - Pessoal e Encargos
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.3 - Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.4 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
3.5 - Transferências e Delegações Concedidas
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
3.7 - Tributárias
3.8 - Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados
3.9 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

4 – Variação Patrimonial Aumentativa
4.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
4.2 - Contribuições
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
4.4 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
4.5 - Transferências e Delegações Recebidas
4.6 - Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos
4.9 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

5 – Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.1 - Planejamento Aprovado
5.2 - Orçamento Aprovado
5.3 - Inscrição de Restos a Pagar

6 – Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
6.1 - Execução do Planejamento
6.2 - Execução do Orçamento
6.3 - Execução de Restos a Pagar

7 – Controles Devedores
7.1 - Atos Potenciais
7.2 - Administração Financeira
7.3 - Dívida Ativa
7.4 - Riscos Fiscais
7.5 - Consórcios Públicos
7.6 - Controles Fiscais
7.8 - Custos
7.9 - Outros Controles

8 – Controles Credores
8.1 - Execução dos Atos Potenciais
8.2 - Execução da Administração Financeira
8.3 - Execução da Dívida Ativa
8.4 - Execução dos Riscos Fiscais
8.5 - Execução dos Consórcios Públicos
8.6 - Execução de Controles Fiscais
8.8 - Apuração de Custos
8.9 - Outros Controles

Balanço Orçamentário (BO)

Balanço Financeiro (BF)

Balanço Patrimonial (BP)

Demonstração das Variações 
Patrimoniais (DVP)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(DFC)

Demonstração da Mutação no 
Patrimônio Líquido (DMPL)

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público (DCASP)

Notas Explicativas (NE)

Informações Comparativas
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Resultado Orçamentário
Arrecadado x Empenhado

A > E = Superávit Orçamentário
E > A = Déficit Orçamentário 

Balanço Orçamentário
Resultado Execução Receita

Prevista x Arrecadada
P > A = Insuficiência
P < A = Excesso
P = A = Equilíbrio

Arrecadação

Resultado Execução Despesa
Fixada x Empenhada

F > E = Economia
F < E = Excesso *
F = E = Equilíbrio

Despesa
* Situação impossível

Capitalização (+)
Superávit Corrente e Déficit de 

Capital
Descapitalização (-)

Superávit de Capital e Déficit 
Corrente

Endividamento
Op. Crédito x Amortização Dívida

OC > AD = Aumento Endividamento
OC < AD = Diminuição Endividamento
OC = AD = Equilíbrio

Cumprimento da Regra de Ouro
Op. Crédito < ou = soma despesas 

capital 
(investimentos, inversões financeiras e amort. dívida).

Resultado Financeiro 
Ingressos x Dispêndios ou confronto dos saldos

RP INscrito = INgresso Extraorçamentário 
RP Pago = Dispêndio Extraorçamentário
I > D = Resultado Financeiro Positivo

Atenção! Não é Superávit Financeiro
O SF é calculado no balanço patrimonial 

PCASP! Classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Balanço Financeiro
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Saldo Patrimonial

• Estrutura da Lei 4.320 (ênfase nos aspectos orçamentário)
Financeiro x Permanente

Financeiro = independe de autorização orçamentária/legislativa 
Permanente = depende de autorização orçamentária/legislativa

• Estrutura das Normas (ênfase nos aspectos patrimonial)

Circulante x Não Circulante

Balanço Patrimonial

Resultado Patrimonial
VPAs x VPDs

VPAs > VPDs = Superávit Patrimonial
VPDs > VPAs = Déficit Patrimonial

• PCASP! Classes 3 e 4
• Resultado Patrimonial não é um indicador de desempenho
• NBC TSP 11: forma de apresentação das VPDs = natureza ou função. 
• Estrutura do PCASP detalha VPDs conforme a abordagem da natureza (obrigatório)

Demonstração das Variações Patrimoniais
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Métodos
MCASP = Direto

NBC TSP 12 = Direto ou Indireto
(incentiva o direto)

Juros e Dividendos 
Juros pagos ou recebidos: atividades operacionais

Dividendos recebidos: atividades de investimento
Dividendos pagos: fluxo das atividades de financiamento

Atividades Operacionais: Ingressos e desembolsos relacionados com a ação pública

Receitas Correntes; Remuneração Disponibilidades; Outras Receitas Derivadas/Originárias; Transferências

recebidas/concedidas; VPD Pessoal; Juros e Encargos da Dívida.

Atividades Investimento: aquisição e à alienação de ativo não circulante, adiantamentos ou 
amortização de empréstimos concedidos.

Atividades Financiamento: recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e 
financiamentos (obtidos); Integralização capital social (empresas dependentes)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5º Nível (Subtítulo) – Consolidação

x.x.x.x.1.xx.xx CONSOLIDAÇÃO
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
OFSS.

x.x.x.x.2.xx.xx INTRA OFSS
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
OFSS do mesmo ente.

x.x.x.x.3.xx.xx INTER OFSS – UNIÃO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
OFSS de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a União.

x.x.x.x.4.xx.xx INTER OFSS – ESTADO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
OFSS de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e um estado.

x.x.x.x.5.xx.xx INTER OFSS – MUNICÍPIO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
OFSS de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e um
município.

Consolidação Nacional: inclui 1; exclui “tudão” (INTER e INTRA)!
Consolidação do Ente: inclui 1; exclui dígito 2 (INTRA)

X  .  X  .  X  .  X  .  X  .  XX  .  XX 
 

1º Nível – Classe (1 dígito) 
2º Nível – Grupo (1 dígito) 
3º Nível – Subgrupo (1 dígito) 
4º Nível – Título (1 dígito) 
5º Nível – Subtítulo (1 dígito) 
6º Nível – Item (2 dígitos) 
7º Nível – Subitem (2 dígitos) 
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(CEBRASPE/CODEVASF/2021)

No primeiro exercício financeiro encerrado de uma entidade do setor público, somente as seguintes
transações foram efetuadas e registradas.

I Foi aprovada a lei orçamentária anual (LOA) no valor de R$ 480.000,00, sendo 50% na categoria econômica
corrente e 50% na categoria econômica de capital.

II Foi contratada e recebida à vista uma operação de crédito no valor de R$ 240.000,00, a ser paga em 10
anos, e foram arrecadados R$ 180.000,00 em impostos.

III Foram empenhadas, liquidadas e pagas outras despesas correntes no valor de R$ 160.000,00.

IV Foram empenhadas, liquidadas e inscritas 100% em restos a pagar processados despesas com serviços de
terceiros, no valor de R$ 30.000.00.

V Foi empenhado, liquidado e pago à vista um imóvel adquirido para uso nas atividades da entidade, no
valor de R$ 240.000,00.

VI Foi recebido um veículo em doação, para uso na entidade, no valor de R$ 60.000,00.

A partir das transações apresentadas nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens, 
considerando a elaboração das demonstrações contábeis aplicáveis ao setor público.

(CEBRASPE/CODEVASF/2021)
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No primeiro exercício financeiro encerrado de uma entidade do setor público, somente as seguintes
transações foram efetuadas e registradas.

I Foi aprovada a lei orçamentária anual (LOA) no valor de R$ 480.000,00, sendo 50% na categoria
econômica corrente e 50% na categoria econômica de capital.

II Foi contratada e recebida à vista uma operação de crédito no valor de R$ 240.000,00, a ser paga em
10 anos, e foram arrecadados R$ 180.000,00 em impostos.

III Foram empenhadas, liquidadas e pagas outras despesas correntes no valor de R$ 160.000,00.

IV Foram empenhadas, liquidadas e inscritas 100% em restos a pagar processados despesas com
serviços de terceiros, no valor de R$ 30.000.00.

V Foi empenhado, liquidado e pago à vista um imóvel adquirido para uso nas atividades da entidade,
no valor de R$ 240.000,00.

VI Foi recebido um veículo em doação, para uso na entidade, no valor de R$ 60.000,00.

(CEBRASPE/CODEVASF/2021)

A partir das transações apresentadas nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens,
considerando a elaboração das demonstrações contábeis aplicáveis ao setor público.

O resultado financeiro do exercício (RFE) apurado no balanço financeiro dessa entidade foi
deficitário em R$ 10 mil.

(CEBRASPE/CODEVASF/2021)
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No primeiro exercício financeiro encerrado de uma entidade do setor público, somente as seguintes 
transações foram efetuadas e registradas.

I Foi aprovada a lei orçamentária anual (LOA) no valor de R$ 480.000,00, sendo 50% na categoria 
econômica corrente e 50% na categoria econômica de capital.

II Foi contratada e recebida à vista uma operação de crédito no valor de R$ 240.000,00, a ser paga em 
10 anos, e foram arrecadados R$ 180.000,00 em impostos.

III Foram empenhadas, liquidadas e pagas outras despesas correntes no valor de R$ 160.000,00.

IV Foram empenhadas, liquidadas e inscritas 100% em restos a pagar processados despesas com 
serviços de terceiros, no valor de R$ 30.000.00.

V Foi empenhado, liquidado e pago à vista um imóvel adquirido para uso nas atividades da entidade, 
no valor de R$ 240.000,00.

VI Foi recebido um veículo em doação, para uso na entidade, no valor de R$ 60.000,00.

(CEBRASPE/CODEVASF/2021)

A partir das transações apresentadas nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens,
considerando a elaboração das demonstrações contábeis aplicáveis ao setor público.

O resultado patrimonial do exercício (RPE) apurado na demonstração das variações patrimoniais
dessa entidade foi superavitário em R$ 50 mil.

(CEBRASPE/CODEVASF/2021)
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“Não é inteligência, não é sorte, não é destino! As 
nossas conquistas são frutos de muito esforço e 

determinação!” 
~Possati
@profgilmarpossati

Siga-me no Instagram
@profgilmarpossati

OBRIGADO
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Matemática Financeira

Prof. Carlos Henrique

Uma pessoa atrasou em 15 dias o pagamento de uma dívida de R$ 20.000, cuja taxa de 
juros de mora é de 21% ao mês no regime de juros simples. Acerca dessa situação 
hipotética, e considerando o mês comercial de 30 
dias, julgue os itens subsequentes. 

 No regime de juros compostos, o valor dos juros de mora na situação apresentada 
será R$ 100 menor que no regime de juros simples. 
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Prova: CESPE - EBSERH  
No que se refere a matemática financeira e finanças, julgue o item seguinte. 

 Se R$ 10.000 forem aplicados pelo prazo de 45 dias à taxa de juros simples de 12% 
ao ano, o montante ao final do período será inferior a R$ 10.140. 
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(SEFAZ – RS) Uma dívida de R$ 5.000 foi liquidada pelo valor de R$ 11.250,  pagos de 
uma única vez, dois anos após ter sido contraída. Nesse caso, no regime de juros 
compostos, a taxa anual de juros empregada nesse negócio foi de 
a) 5%. 
b) 12,5%. 
c) 25%. 
d) 50%. 
e) 62,5%. 
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Órgão: SEDUC-AL Prova: CESPE - SEDUC-AL - 
Professor - Matemática 
Com relação a matemática financeira, cada um do item a seguir apresenta uma 
situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 Um capital C foi aplicado, no regime de juros simples, à taxa de juros i% ao 
 mês, por um período de t meses, em que t > 2. Outro capital, de mesmo valor C, foi  
aplicado, no regime de juros compostos, também à taxa de i% ao mês, pelo mesmo 
período t. Nesse caso, o montante auferido no regime de juros compostos é maior que o 
montante auferido no regime de juros simples. 
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Analista Administrativo de Procuradoria (PGE PE)/Calculista/2019 
Julgue o item seguinte, relativo a juros, taxas de juros e rendas uniformes e variáveis. 

 Situação hipotética: Raul fez duas aplicações semestrais e consecutivas de R$ 50.000 
cada uma, que renderam juros à taxa de 10% ao semestre. Raul resgatou o saldo total 
ao final do terceiro semestre. Assertiva: Nessa situação, Raul resgatou menos de R$ 
120.000. 
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Órgão: SEFAZ-RS Prova: CESPE - 2018 - SEFAZ-RS - Auditor do Estado - Bloco II
No regime de juros simples, um título com valor nominal de R$ 38.290,20 vence em 6
meses. A taxa de juros usada na negociação é de 24% ao ano e o resgate do título será
feito dois meses antes de seu vencimento.
Considerando o desconto racional, assinale a opção correspondente ao cálculo correto
do valor a ser resgatado nessa situação.
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Um título bancário com valor nominal de R$ 4.500 foi descontado 4 meses antes do seu
vencimento a taxa de desconto comercial simples de 24% ao ano.
Julgue o item seguinte.

 O valor atual foi superior a R$ 4.200
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José pegou um empréstimo de R$ 24.000 em uma instituição financeira, que deve fazer
a amortização em doze parcelas mensais consecutivas pelo sistema de amortização
constante sem carência. A taxa de juros contratada para o empréstimo foi de 2% ao
mês, e a primeira parcela deverá ser paga um mês após a tomada do empréstimo.
Julgue o item seguinte.

 O valor da quinta parcela a ser paga por José é de R$ 2320.
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O Estratégia Concursos promoveu uma reunião entre os professores. Em um certo
intervalo, 20% das mulheres deixaram a sala de reunião e o número de professoras
ficou igual a 3/5 do número de professores homens. Se, com a saída das mulheres, o
grupo passou a ser de 320 pessoas, julgue os itens seguintes:

 Depois da saída das mulheres, a porcentagem de homens passou a ser superior a
70%

 A quantidade original de pessoas na reunião é inferior a 360 pessoas.
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 Um empréstimo no valor de R$ 80.000,00 deverá ser pago por meio de 5 prestações
mensais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira um mês após a data da
concessão do empréstimo. Sabe-se que foi utilizado o Sistema Francês de
Amortização (Tabela Price) com uma taxa de juros compostos de 3% ao mês,
encontrando-se R$ 17.468,00 para o valor de cada prestação.

 Imediatamente após o pagamento da primeira prestação, se S representa o
percentual do saldo devedor com relação ao valor do empréstimo, então
81% ≤S < 82%
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Considere o fluxo de caixa abaixo, que se refere a um projeto cujo desembolso
inicial foi de R$ 15.000,00.

A uma taxa de atratividade de 20% ao ano, o índice de lucratividade do projeto tem 
valor de 1,6. 

 Pode-se afirmar que, nessas condições, o valor de X é inferior a R$ 14.000,00 
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OBRIGADO!
Prof. Carlos Henrique
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