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APRESENTAÇÃO
Sob organização da FGV, estão abertas as inscrições do concurso Sefaz AM.
São ofertadas 210 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. As oportunidade se
distribuem entre nível médio e superior. As remunerações iniciais podem alcançar R$ 23 mil!
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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.
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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 c ada 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.

3
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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.

4
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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

f

Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos

Seu cantinho de estudos famoso!
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do
Instagram e nos marque:

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

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

passoestrategico
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LÍNGUA PORTUGUESA
Prof. Carlos Roberto1
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Classes de Palavras
No assunto formação de palavras, a grande aposta é na derivação e na composição. As questões
giram em torno de uma distinção interessante na derivação:
Não confunda derivação parassintética com derivação prefixal e sufixal (juntas),
pois, no primeiro caso, o acréscimo de sufixo e de prefixo é obrigatoriamente
simultâneo. Já nas palavras desvalorização e desigualdade, os afixos são
acoplados em sequência: desvalorização provém de desvalorizar, que provém de
valorizar, que por sua vez provém de valor (derivação prefixal e sufixal).
É impossível fazer o mesmo com palavras formadas por parassíntese: não se
pode dizer que expropriar provém de "propriar" ou de "expróprio", pois tais
palavras não existem. Logo, expropriar provém diretamente de próprio, pelo
acréscimo concomitante de prefixo e sufixo.
No assunto classes de palavras , o foco normalmente será na conjunção e na flexão dos
substantivos. O uso das conjunções é fundamental, pois distinguem significado entre as partes
do texto. É importante reconhecer as relações semânticas que elas estabelecem em um estudo
morfossemântico bem aprofundado.
Com relação à flexão dos substantivos, a banca aborda as possibilidades a partir de falhas de
concordância ocasionadas por falha na flexão. Por exemplo, como é o plural de uma palavra
composta por um verbo mais um substantivo? Apenas o substantivo varia: guarda-roupa,
guarda-roupas.

1

Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Portuguesa. Instagram:
@prof_carlosroberto
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DIREITO ADMINISTRATIVO
Prof. Túlio Lages2
Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Organização Administrativa
Dentro do assunto “Organização Administrativa”, “Administração Indireta” é/são o(s) ponto(s)
que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca.
Dessa forma, é importante entender as características de cada tipo de entidade da
Administração Indireta. Os próximos esquemas podem ajudar na memorização.

Fundações
Públicas de
Direito Público
Fundações
Públicas

Atividades de
interesse social
Fundações
Públicas de
Direito Privado

Criadas por Lei

Natureza Jurídica:
Direito Público
Autorizadas por
Lei
Natureza Jurídica:
Direito Privado

Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e
Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages
2
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Criadas por Lei
Natureza: Pessoa
Jurídica de
direito público

Impenhoráveis
Patrimônio: Bens
Públicos

Imprescritíveis

Exercício de
atividade típica
de Estado
Autarquias

Características

Presidente: cargo
em comissão
Pessoal

Imudade
Tributária
Conselhos de
fiscalização
profissional

Casos Especiais

Agências
reguladoras

Agências
Executivas

Servidores: cargo
efetivo (regime
estatutário)

Autarquias,
exceto OAB
mandato fixo dos
membros
copetência
regulatória
qualificação
concedida
(mediante decreto)

plano estratégico
+ contrato de
gestão

8

. Túlio L ages
Aula 00

Autorizadas por Lei

Natureza Jurídica:
Direito Privado.
*Regime Jurídico
Híbrido
Exploração de atividade
econômica e prestação
de serviços públicos

Pessoal: Emprego
Público CLT (concurso)

Bens: em regra privados
Exceto: prestadora de
serviço público (bens
utilizados diret. no serviço)

Empresas Públicas

Características

Capital: Totalmente
Público

Forma Jurídica:
Qualquer forma

EP Federal: Justiça Federal

Foro processual

EP Estadual/DF/Municipal:
Justiça Estadual

9
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Autorizadas por Lei

Natureza Jurídica:
Direito Privado.
*Regime Jurídico
Híbrido
Exploração de atividade
econômica e prestação
de serviços públicos

Sociedades de
Economia Mista

Pessoal: Emprego
Público CLT (concurso)

Bens: em regra privados
Exceto: prestadora de
serviço público (bens
utilizados diret. no serviço)

Características
Capital: Público + Privado.
Maioria das ações com
direito a voto pertence à
Administração

Forma Jurídica: sempre
sociedade anônima
(S/A)

Foro processual

Em regra: justiça
estadual

10
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DIREITO CONSTITUCIONAL
Prof. Túlio Lages
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Processo Legislativo
Dentro do assunto “Processo legislativo e modificação da Constituição (arts. 59 a 69 da CF/88)",
“Emenda à Constituição (art. 60 da CF)" é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em)
mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca.
1/3 membros CD
ou SF
Presidente da
República
mais da metade
das Assembleias
Legislativas

cada
uma

maioria relativa
Intervenção Federal

Inciativa

Estado de Defesa
NÃO poderá ser
emendada

Emenda à
Constituição
(art. 60, CF)

Estado de Sítio

cada Casa do CN

Aprovação

2 turnos

Promulgação

Mesas CD e
SF

Não será objeto
de EC

tendente a
abolir

Não poderá ser
proposta na
mesma sessão
legislativa

PEC rejeitada
ou
prejudicada

3/5 dos votos

Forma federativa
voto direto, secreto,
universal, periódico
separação dos
Poderes
direitos e garantias
individuais

11

. Túlio L ages
Aula 00

DIREITO TRIBUTÁRIO
Prof. Fernando Mauricio3
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Crédito Tributário
Dentro do assunto Crédito Tributário , os seguintes conceitos são os que possuem maior
probabilidade de serem cobrados em prova: Decadência e Prescrição ; Compensação e
Pagamento .
Vale o destaque para a Aposta abaixo:

Assim, caros concursandos, invistam BASTANTE tempo no estudo de Direito Tributário, dando
maior ênfase aos assuntos mais relevantes, que historicamente têm sido os mais cobrados.

3

Auditor Fiscal do Estado de São Paulo. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Tributário e
Legislação Tributária Estadual. Instagram: @proffernandom
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL
Prof. Fernando Mauricio
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Não Cumulatividade e Crédito
Dentro do assunto Não Cumulatividade e Crédito, os seguintes conceitos são os que possuem
maior probabilidade de serem cobrados em prova: Vedação de Crédito, Estorno de Crédito,
Princípio da Não Cumulatividade e Creditamento de Ativo Permanente.
Vale o destaque para a Aposta abaixo:

Assim, caros concursandos, invistam BASTANTE tempo no estudo de Legislação Tributária
Estadual, dando maior ênfase aos assuntos mais relevantes, que historicamente têm sido os mais
cobrados.

Um grande abraço e ótimos estudos;
Prof. Fernando Mauricio

@proffernandom
Tributário FM
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CONTABILIDADE GERAL
Prof. Julio Cardozo4 e Prof. Filipe Magalhães
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Balanço Patrimonial: Ativo

Ativo Não Circulante

Ativo Circulante

dinheiro ou que nele possam ser convertidos de forma imediata

Disponibilidades

Caixa; Contas bancárias; Numerários em trânsito, como por exemplo, remessas para
filiais, depósitos, ordem de pagamento; Aplicações financeiras de curto prazo, de
alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e
que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

Não entram:
Contas bancárias da empresa quando o banco está em liquidação: não entram,
devem ser reclassificadas para contas a receber.

Depósitos vinculados a operações de curto prazo: também não entram, já que não
estão prontamente disponíveis para serem sacados pela empresa.Não entram:
Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente

Aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte

Direito realizáveis após o
térm ino do exercício social
subsequente

Realizável a Longo Prazo
Direito derivado de V e n da/Adiantamento/Empréstimo a
Coligadas/Controladas. Diretores, administradores, sócios, Acionistas ou
p a rticipantes do lucro.

Não usual

Mais Valia = Valor justo dos ativos líquidos (-) valor contábil
Goodwill = Valor pago (-) Valor justo dos ativos líquidos

Sim -> Coligada - > MEP
Não -> Investim ento Perm anente -> Custo ou Valor Justo
Investim entos

Influência Significativa

•Detém poder de participar nas decisões Políticas financeiras/ Operacional

•Presum ida -> 20% capital
votante

Propriedade para investim ento -> terreno ou edificio + valorização
ou aluguel ou am bos.

Aceita prova em contrário

Propriedade para investim ento -> Aluguel é o fim

Im obilizado -> Aluguel é o m eio para obter o fim

4

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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Ativo im obilizado é o item tangível que:
(a) é m antido para uso na produção ou fornecim ento de m ercadorias ou serviços, para
aluguel a outros, ou para fins adm inistrativos; e
(b) se espera utilizar por m ais de um período.
Os itens do ativo im obilizado são m ensurados inicialm ente pelo seu custo. depois de integrado, ele fica sujeito à
depreciação, am ortização e exaustão e ao teste de recuperabilidade.
Preço de aquisição + Im posto Im portação+ Im postos não recuperáveis
Preparação do local
Frete e m anuseio por conta do com prador
Instalação e m ontagem
Inclui

Testes
Honorários profissionais (engenheiros, arquitetos, por exem plo)

Ativo Não Circulante

Custos de desm ontagem (futuro, traz a valor presente)
Custo de rem oção (futuro, traz a valor presente)
Outros custos diretam ente atribuíveis
Custos do im obilizado
Descontos com erciais e abatim entos
Im obilizado
Custos de abertura de nova instalação
Frete por conta do vendedor

Propaganda e atividades prom ocionais
Não inclui

Custos de treinam ento

Transferência posterior (novo local)
Custos adm inistrativos
Outros custos indiretos
Rem oção, desm ontagem de m áquinas antigas
Com o calcular a depreciação pelo m étodo da linha reta? 1) Pegue o valor de aquisição. 2) Encontre o valor residual. Se
não falar nada, é igual a zero. 3 ) Faça a diferença entre o valor de aquisição e o valor residual e encontrarem os o cham ado
valor depreciável. 4) Encontre a vida útil (em m eses ou anos, geralm ente). 5) Divida o valor depreciável pela vida útil 6)
Você encontrará o valor da depreciação.
A depreciação deve ser calculada conform e a m elhor estim ativa técnica disponível.
Manutenção periódica -> Gastos do período -> Só beneficiam um exercício social -> Despesa na DRE

Paradas program adas -> Gastos de capital -> Beneficiam m ais de um exercício social -> Ativo Im obilizado
É elem ento integrante do Im obilizado?

Softwares

Sim , então fica no im obilizado
Não, então fica no intangível.

15

. Túlio L ages
Aula 00

CONTABILIDADE

DE

CUSTOS
Prof. Julio Cardozo

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Custos para Decisão
Fique atento com os seguintes pontos:
é o ponto em que o lucro da empresa é zero, ou seja, é o ponto no qual a
receita total é igual aos custos e despesas totais. Também chamado de Breakeven Point ou Ponto de Ruptura ou Ponto Crítico.

PE contábil = Custos fixos e despesas fixas /margem de contribuição unitária.

PE financeiro = (Custos fixos e despesas fixas – depreciação, amort. e
exaust)/margem de contribuição unitária.
Ponto de
Equilíbrio

PE econômico = (Custos fixos e despesas fixas + custo de
oportunidade)/margem de contribuição unitária.
Novidade: o ponto de equilíbrio Operacional, no qual não se incluem as
despesas financeiras.

Cus tos para
D ecisão

Ponto de equilíbrio operacional (PEO) = (Custos fixo + despesas fixas –
Despesa financeiras)/ MCU

Margem de contribuição unitária (MCU) = Preço de venda (-)
custos e despesas variáveis
Margem de Contribuição Total = MCU x quantidade
vendida
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RACIOCÍNIO LÓGICO - MATEMÁTICO
Prof. Allan Maux5
Assunto com grande probabilidade de cobrança: Estruturas Lógicas
Sem dúvida, teremos questões em nossa prova que irão abordar o assunto acima
exposto. O percentual de incidência desse tópico, conforme vimo em nosso ebook, foi de 55,0%.
Estruturas Lógicas é um tópico presente praticamente em todos os editais dos
mais diversos concursos. Temos, nesse assunto, a base para o estudo da matéria
Raciocínio Lógico.
A seguir, elencarei dois pontos importantes sobre o tema:
Pessoal, nossa aposta estratégica recai justamente sobre as Leis de Morgan.
Sabemos que o examinador adora questões que tratem sobre esse tópico, portanto, não
esqueçam:

~ (P  Q) = (~P)  (~Q)

~ (P  Q) = (~P)  (~Q)
Ordem de Precedência dos Conectivos
Temos aqui um tópico bastante simples, mas importantíssimo.
Muitas vezes, em algumas proposições, utilizamos operações com vários conectivos numa mesma
sentença. Portanto, precisamos, necessariamente, conhecer as ordens de suas operações lógicas.
Estão lembrados das famosas e temidas expressões numéricas?

2 + 3 x 5 = 17

5

Auditor Fiscal de Petrolina - PE. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Matemática, RLM, Estatística e
Legislação Tributária. Instagram: @profallanmaux
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ou
(2 + 3) x 5 = 25
O que iremos resolver primeiro? A adição ou a multiplicação? Estão lembrados?
Percebam que os resultados são diferentes, apesar de termos os mesmos números e operações
aritméticas. Portanto, devemos observar a ordem das operações, ok?
É exatamente sobre isso que iremos falar nessa aula de hoje, só que, logicamente, em relação
aos nossos conectivos, ok?
Assim como na aritmética, no RLM começaremos
sempre observando o que está dentro dos
parênteses.
Em seguida, devemos obedecer ao seguinte:
1º
Negação ~

∧ ou ∨ (o que aparecer primeiro)

Condicional →

Bicondicional ↔
Fiquem atentos à ordem, um simples erro poderá mudar o valor lógico de sua resposta, ok?

18
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MATEMÁTICA FINANCEIRA
Prof. Allan Maux
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
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DIREITO CIVIL
Prof.ª. Thaís Rumstain 6
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

6

Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogada e sócia no escritório Pimentel e
Associados Advocacia. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito
Empresarial, Direito do Consumidor, ECA e Direito do Idoso. Instagram: @professorathaisrumstain
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Elementos do negócio jurídico – Art. 104, cc:

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

Na sua preparação, dê especial atenção a esses tópicos que poderão ser explorados de diversas
formas na sua prova! Esteja preparado e não caia em pegadinhas da banca! 😉
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Responsabilidade civil
Desdobramento dos atos lícitos e ilícitos temos a Responsabilidade Civil, e é necessário que
você saiba a diferença entre RESPONSABILIDADE OBJETIVA X RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– Diferenciação que tem por base a CULPA DO AGENTE.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem.

NEXO DE
CAUSALIDADE

DANO

CULPA

NEXO DE
CAUSALIDADE

DANO

RESP.

SUBJETIVA

RESP.
OBJETIVA
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DIREITO EMPRESARIAL
Prof.ª. Thaís Rumstain
Assunto com grande probabilidade de cobrança: Sociedades: sociedades não
personificadas e personificadas. Sociedade simples.
Considerando as provas realizadas pela banca, nossa aposta estratégica para o tema de hoje se
dá em relação aos subtemas empresário e atividade empresária, notadamente os artigos 966 e
982 do Código Civil.


Acerca do empresário, você precisa saber quem é o empresário e quem não será
considerado empresário .

Aquele exerce
profissionalmente
atividade econômica
organizada

EMPRESÁRIO
Art. 966

Atividade destinada para a
produção de bens ou
serviços

Atividade de circulação de
bens ou serviços
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De natureza científica

NÃO EMPRESÁRIO
Art. 966, § único

Aquele exerce profissão
intelectual, ainda com o
concurso de auxiliares
ou colaboradores

Exceção: se o exercício
da profissão constituir
elemento de empresa



De natureza literária

De natureza artística

No tocante à atividade empresária, você precisa saber a diferença entre sociedade simples
e sociedade empresária e, por isso, é tão importante que você tenha em mente quem é
considerado empresário, como visto no esquema acima.

Sociedade Empresária

Aquela que tem por objeto o exercício de
atividade própria de empresário sujeito a
registro
Art. 967. É obrigatória a inscrição do
empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do
início de sua atividade.

Sociedade simples

As demais sociedades

Independentemente de seu objeto,
considera-se simples a cooperativa.

Considera-se empresária a sociedade por
ações, independente do objeto.
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DIREITO PENAL
Prof.ª Telma Vieira7
Assunto com grande probabilidade de cobrança: Crime de Peculato
Após a análise das questões, nossa aposta vai para o crime de peculato. Desta forma, sugiro a
leitura atenta deste crime, em todas as suas modalidades. Veja-o novamente.
Peculato
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer
outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo,
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo
a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe
proporciona a qualidade de funcionário.
Peculato culposo
§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à
sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de
metade a pena imposta.

7

Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação Penal
Especial, Direito Penal Militar e Acessibilidade.
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REGIME JURÍDICO
Prof.ª Flávia Bittencourt 8
Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Dos direitos e vantagens
Dentro do conteúdo mais cobrado do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do
Amazonas - Dos Direitos e Vantagens - está a previsão das licenças asseguradas a eles. Sem
dúvidas, este é um tópico muito importante para você levar para prova. A seguir, traremos um
quadro-resumo para facilitar a memorização.

Licenças








Para tratamento de saúde;
Por motivo de doença em pessoa da família;
A gestante;
Por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil, militar, ou servidor de
autarquia;
Para tratamento de interesse particular;
Para serviço militar obrigatório; e
Especial.

8

Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental na Prefeitura Municipal de Niterói – RJ. Responsável pelo Passo
Estratégico das matérias Políticas públicas e ciências políticas.
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AUDITORIA FISCAL
Prof. Tonyvan Carvalho 9
Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Evidências, testes e procedimentos de
auditoria.
No assunto Evidências, testes e procedimentos de auditoria, o foco normalmente será na
aplicação dos testes e procedimentos de auditoria que são utilizados pelo auditor, objetivando
encontrar as evidências de auditoria que sustentarão a sua opinião. Cada t este e procedimento
possui palavras-chaves. Então, é importante memorizá-las para acertar, com convicção, as
questões da banca.

9

Auditor Fiscal de Tributos do Município de Teresina – ISS Teresina. Responsável pelo Passo Estratégico de
Auditoria. Instagram: @professortonyvanvarvalho
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