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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!  

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

 

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

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

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

Bom demais, não??? De nada! (rs) 

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

 

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

Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado. 

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. 
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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. 

https://bit.ly/revisoespoderosas
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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. 
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Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas  
nos sas  aulas  demons trat ivas  (clique  aqui para confe r ir )!  

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

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

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

Então é isso. 

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

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

 

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

Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

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

 

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

 
passoestrategico 

  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/secretaria-da-fazenda-do-amazonas-sefaz-am-passo-estrategico/
https://bit.ly/revisoeseficientes2021
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://bit.ly/tgdopasso
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Classes de Palavras 

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

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

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

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

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

                                                 

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

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

Prof. Túlio Lages2 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Administração Pública 

Dentro do assunto “Administração Pública (arts. 37 a 43 da CF)”, “Princípios da Administração 
Pública e disposições gerais (art. 37 da CF)” é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em) 
mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca.  

 

 

                                                 

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

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

Princípios da Administração 
Pública 

(art. 37, caput) 

Legalidade 

Impessoalidade 

Moralidade 

Publicidade 

Eficiência 

Servidor Público 

assegura-se 
livre associação 

sindical 
(inciso VI) 

direito de greve 
(inciso VII) lei específica 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Além disso, em função de ser(em) recente(s), a(s) seguinte(s) alteração(ões) legislativa(s) 
possui(em) grandes chances de ser(em) cobrada(s): 

Remuneração dos 
servidores públicos 

Fixação ou alteração 
(inciso IX) lei específica 

Teto remuneratório 
(inciso XI) 

Teto dos Poderes 
(inciso XII) 

Vinculação ou 
equiparação 

remuneratória 
(inciso XIII) 

Acréscimos pecuniários 
(inciso XIV) 

Irredutibilidade de 
subsídios 
(inciso XV) 

Vedada acumulação 
remunerada de cargos 

públicos, EXCETO 
compatibilidade de horários 

(inciso XVI) 

dois cargos de professor 

um cargo de professor com 
outro técnico ou científico 

dois cargos privativos de 
saúde, com profissões 

regulamentadas 

Administração 
Pública Indireta 

(inciso XIX) 

Lei 
específica 

Cria 
autarquia 

Autoriza a 
criação 

Empresa 
pública, 

sociedade 
de 

economia 
mista e 

fundação 

Lei 
complementar 

definirá 

áreas de 
atuação 
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Alterações legislativas introduzidas pela EC 103/2019 
Art. 37. § 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício 
de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que 
possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a 
remuneração do cargo de origem. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de 
cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará 
o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019) 
§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por 
morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou 
que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 
Art. 38. V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá 
filiado a esse regime, no ente federativo de origem. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019) 

 

Alteração legislativa introduzida pela EC 109/2021 
Art. 37. § 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, 
devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser 
avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
109, de 2021) 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages 

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 

Atividades de 
interesse social 

Fundações 
Públicas de 

Direito Público 

Criadas por Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Público 

Fundações 
Públicas de 

Direito Privado 

Autorizadas por 
Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Privado 

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

Criadas por Lei 

Natureza: Pessoa 
Jurídica de 

direito público 

Exercício de 
atividade típica 

de Estado 

Características 

Patrimônio: Bens 
Públicos 

Impenhoráveis 

Imprescritíveis 

Pessoal 

Presidente: cargo 
em comissão 

Servidores: cargo 
efetivo (regime 

estatutário)  Imudade 
Tributária 

Casos Especiais 

Conselhos de 
fiscalização 
profissional 

Autarquias, 
exceto OAB 

Agências 
reguladoras 

mandato fixo dos 
membros 

copetência 
regulatória 

Agências 
Executivas 

qualificação 
concedida 

(mediante decreto) 

plano estratégico 
+ contrato de 

gestão 
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Empresas Públicas 

Autorizadas por Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Privado.  

*Regime Jurídico 
Híbrido 

Exploração de atividade 
econômica e prestação 

de serviços públicos 

Características 

Pessoal: Emprego 
Público CLT (concurso) 

Bens: em regra privados 

Exceto: prestadora de 
serviço público (bens 

utilizados diret. no serviço) 

Capital: Totalmente 
Público 

Forma Jurídica: 
Qualquer forma 

Foro processual 

EP Federal: Justiça Federal 

 

EP Estadual/DF/Municipal: 
Justiça Estadual 
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Sociedades de 
Economia Mista 

Autorizadas por Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Privado.  

*Regime Jurídico 
Híbrido 

Exploração de atividade 
econômica e prestação 

de serviços públicos 

Características 

Pessoal: Emprego 
Público CLT (concurso) 

Bens: em regra privados 

Exceto: prestadora de 
serviço público (bens 

utilizados diret. no serviço) 

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 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

Prof. Fernando Mauricio3 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Limitações ao Poder de Tributar 

Dentro do assunto Limitações ao Poder de Tributar ,  os seguintes conceitos são os que possuem 
maior probabilidade de serem cobrados em prova: Princípio da Legalidade; Princípio da 
Anterioridade e Princípio da Noventena. 

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. 

Um grande abraço e ótimos estudos;                                     @proffernandom  

Prof. Fernando Mauricio  

                                                                                                                  Tributário FM   

                                                 

3 Auditor Fiscal do Estado de São Paulo. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Tributário e 
Legislação Tributária Estadual. Instagram: @proffernandom 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proffernandom/?hl=pt-br
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Prof. Vinícius de Oliveira4 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Processo Organizacional 

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

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

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

 

OS 3 NÍVEIS DO PLANEJAMENTO 
 Planejamento Estratégico 

o nível organizacional/institucional  
o elaborado pela cúpula da organização (presidência e diretorias) 
o engloba os ambientes interno e externo 
o objetivos de longo prazo  
o voltado à eficácia e à efetividade  

 Planejamento Tático 
o nível departamental 
o realizado pelas gerências intermediárias 
o objetivos de médio prazo 

 Planejamento Operacional 
o nível mais elementar dos três níveis de planejamento 
o formalização das metodologias, procedimentos e tarefas do dia-a-dia 
o objetivos de curto prazo 
o voltado à eficiência 

                                                 

4 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Aduaneira, 
Administração Geral e Pública, Ética, Administração de Recursos Materiais e Direitos Humanos. 
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O controle consiste em verificar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi planejado, 
objetivando o atingimento das metas estabelecidas, bem como assinalar os erros, a fim de 
repará-los e evitar suas repetições.  

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

Tipo  Características  Alternativas  

Prevent ivo  
 Antecipa os problemas 

 É proativo 
 Enfoca os insumos 

 Estabelecimento de regras de conduta 

 Estabelecimento de limites de alçada 

Simultâneo  

 Corrige problemas quando 
ocorrem 

 É reativo 
 Enfoca os processos 

 Supervisão direta 

Poster ior  
 Corrige problemas depois 

de ocorrerem 

 Enfoca os resultados 

 Controle estatístico de processo 

 Avaliação de desempenho 

 

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

 

A função que estrutura e distribui os recursos para que os objetivos sejam alcançados é a 
organização. 
A função relativa à execução do que foi planejado é a direção. 
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ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA 

Prof. Rodrigo Perni5 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Logística e Estoque 

Logística 

1. Dentro do assunto de logística,  decore que Para Idalberto Chiavenato, em uma operação 
ideal, o material deve fluir de maneira ininterrupta ao longo de toda essa cadeia. Não deve parar 
em nenhum momento, exceto quando houver atividade que gere valor ao produto acabado ou 
ao serviço a ser prestado. Por isso a cadeia é chamada de "cadeia de valor" ou value chain, ou 
seja, agrega valor ao produto final ou serviço ao longo de suas etapas. O que não faz isso deve 
ser eliminado.  

  

2. De acordo com Martins e Alt os pontos principais de um sistema de logística integrada 
são: 

- Cliente - tem desejos (manifestados ou não) sobre o que precisa ou o que aspira no formato de 
produtos e serviços.  

- Área Comercial - engloba as áreas de vendas e marketing. Captura as necessidades e desejos 
do consumidor e, quando o produto/serviço estiver disponível, efetua a venda.  

- Fábrica - confirma a disponibilidade dos produtos vendidos e, quando não disponíveis, 
providencia sua produção.  

- Administração - gerencia todo o processo e atividades correlatas à cadeia de valor como a 
contabilidade, contas a pagar e receber, fluxo de caixa, entre outras. 

                                                 

5 Auditor Fiscal da RFB. Responsável pelos Passos Estratégicos das matérias de Arquivologia e Administração 
de Recursos Materiais.  
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- Mercado - engloba os potenciais consumidores e os atuais, que exigem acompanhamento e 
serviço pós venda.  

- Fornecedor - providencia os materiais necessários para o processo produtivo que atenderá as 
necessidades do cliente.  

- Transportadora - executa a movimentação do material ao longo da cadeia, seja na sua 
chegada (compra), movimentação interna (estoques, produção, etc.) ou saída (entrega).  

- Cliente, novamente - ao receber o produto/serviço adquirido forma juízo em relação ao 
resultado obtido e pode se tonar mais um parceiro (mesmo que informal) do processo de 
divulgação e vendas de novas unidades. Retroalimenta todo o sistema. 

 

3. Assimile que Supply Chain Management (SCM) é a integração dos processos que formam 
um determinado negócio, desde os fornecedores originais até o usuário final, proporcionando 
produtos, serviços e informações que agregam valor para o cliente. 
4. Assimile os principais objetivos do SCM: 

Formação de parcerias - compartilhamento de todas as iniciativas do negócio com os demais 
membros da cadeia.  

Compartilhamento de riscos - os riscos dos negócios devem ser compartilhados por todos os 
atores da cadeia.  

Distribuição dos resultados - os ganhos obtidos pela racionalização de toda a cadeia são 
divididos entre todos os atores.  

Tráfego de informações - as informações devem fluir sem restrições entre os membros da 
cadeia.  

Eliminação de diferenças - a cadeia não deve permitir que algum de seus elos acumule perdas, 
evitando prejuízos à cadeia como um todo. 

 



.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

19 

 

Assimile os tipos de cadeias de suprimentos: 

- A cadeia direta ( "à jusante") é a que estamos acostumados, a que flui naturalmente 
dos fornecedores até o cliente final, passando por todo o processo de compra, 
estocagem, transformação, distribuição, transporte, até chegar aos clientes finais ou 
consumidores. 

- A cadeia reversa, também chamada de logística reversa, justamente inverte o 
sentido que estávamos observando até agora. Diz respeito ao fluxo contrário, ou seja, 
dos clientes até o produtor. Esse termo em geral é usado para descrever o processo 
de "trazer de volta" os produtos após o final de suas "vidas uteis", ou mesmo nos 
casos de recall, reparos ou reutilização. Também chamada de "a montante". 

- A cadeia de ciclo fechado - chamada também de closed loop supply chain ou 
economia circular - é uma evolução dos dois primeiros conceitos que acabamos de 
estudar. Neste modelo, tanto a logística direta como a reversa estão integrados e 
formam um único ciclo, de ida e volta e contínuo. 

 

6. Atualmente temos três tecnologias de rastreamento de cargas que devem ser conhecidas e 
são cobradas em provas de concurso: 

Código de Barras - método mais usado para coletar dados para rastreamento, das fábricas aos 
supermercados. O uso de scanners holográficos e tipo caneta permitem as mais variadas leituras 
de códigos. Tem como grandes desvantagens a exigência da intervenção humana e o não 
monitoramento do objeto enquanto ele se desloca, mas apenas quando uma nova leitura do 
código é feita no destino.  

RFID - utiliza ondas de rádio que permitem a leitura dos códigos à distância, em diferentes 
posições e em condições adversas como suja, coberta por poeira ou objetos, etc. Isso torna a 
leitura muito mais simples e eficiente que a dos códigos de barras. O uso de uma antena, um 
transmissor e um transponder propiciam a leitura e armazenamento de informações de modo 
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mais simples e barato, porém ainda não permite o rastreamento global e em tempo real, pois 
sistema RFID não tem capacidade de leitura a longa distância.  

GPS - baseia-se no uso de satélites e podem estabelecer o posicionamento do material e do 
equipamento em tempo real e em qualquer lugar do mundo. A combinação do RFID e do GPS 
podem gerar um meio simples e robusto de comunicação de dados, permitindo a 
implementação de um sistema eficaz de rastreamento. 

Estoque 

1. Dentro do assunto de estoque, entenda que do ponto de vista tradicional, podemos 
considerar estoque a representação de matérias-primas, produtos em fabricação, produtos 
acabados, materiais administrativos ou demais suprimentos como representativo de matérias-
primas, produtos em fabricação, produtos acabados, materiais administrativos ou demais 
suprimentos. 

 

 

 

O Nível do Serviço apontará o percentual (%) de pedidos será satisfatoriamente 
atendido dentro do total de pedidos recebidos, seja por clientes internos ou externos. 

 

2. Os níveis de estoque são costumeiramente representados pela chamada curva "dente de 
serra". 
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3. O cálculo do ponto do pedido é feito somando-se ao estoque mínimo desejado, o 
consumo esperado ao longo do tempo de reposição do material. Veja a seguir: 

 

Na fórmula temos:  

PP = Ponto de Pedido  

C = Consumo médio esperado do material  

TR = Tempo de reposição somando as três etapas que vimos acima: emissão, preparação e 
transporte do pedido.  

EM = estoque mínimo desejado, capaz de suprir a organização no caso de atrasos na entrega ou 
problemas de qualidade. 

4. A curva ABC é um instrumento fundamental para o administrador. Permite identificar 
aqueles itens que merecem foco e tratamento adequado em relação a sua administração. A 
curva ABC é obtida por meio da ordenação dos itens conforme sua importância relativa.  
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5. Os níveis de controle serão os seguintes: 

- Classe A: alta prioridade. Controle próximo por meio de registros próximos e precisos. 
- Classe B: prioridade média. Controles e registros normais e regulares. 
- Classe C: prioridade baixa. Controle mínimo, apenas garantindo que o estoque seja 

suficiente. 

6. Entenda que (MRP) é um dos sistemas de planejamento e controle de materiais mais 
usados atualmente. É um sistema que estabelece uma série de procedimentos, regras e critérios 
de modo a atender as necessidades de produção numa sequência de tempo logicamente 
determinada para cada item componente do produto final. 

7. Objetivos do inventário: 

ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques 

análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado 

o levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos 
estoques 

levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso 

constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade 
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8. Tipo de Inventários: 

Anual ou Geral (chamado também de balanço geral): processo longo, geralmente efetuado 
uma vez ao ano e no qual todos os itens são contados de uma única vez. 

Rotativo: nesta modalidade alguns itens (os mais significativos, que representam os 
maiores valores de estoque e são estratégicos e imprescindíveis para a produção) são 
inventariados mais de uma vez por ano ou sempre que necessário. 

9. Atenção as fórmulas abaixo: 

 

 

 

  



.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

24 

CONTABILIDADE GERAL 

Prof. Julio Cardozo6 e Prof. Filipe Magalhães 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Balanço Patrimonial: Ativo 

 

 

                                                 

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

A
tiv

o 
C

irc
ul

an
te

 

Disponibilidades 

dinheiro ou que nele possam ser convertidos de forma imediata 

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 

A
tiv

o 
N

ão
 C

irc
ul

an
te

 

Realizável a Longo Prazo 

Direito realizáveis após o 
térm ino do exercício social 

subsequente 

Direito derivado de V enda/Adiantamento/Empréstimo a 
Coligadas/Controladas. Diretores, administradores, sócios, Acionistas ou 
p a rticipantes do lucro. 

Não usual 

Investim entos 

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

Goodwill = Valor pago (-) Valor justo dos ativos líquidos 

Influência Significativa 

Sim  ->  Coligada - > MEP 

Não -> Investim ento Perm anente -> Custo ou Valor Justo 

•Detém  poder de participar nas decisões Políticas financeiras/ Operacional 

•Presum ida -> 20% capital 
votante Aceita prova em  contrário 

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

Propriedade para investim ento -> Aluguel é o fim 

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

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/profjuliocardozo/?hl=pt-br
https://t.me/contabilidadepcdf
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Im obilizado 

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.  

Custos do im obilizado 

Inclui 

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  

Testes 

Honorários profissionais (engenheiros, arquitetos, por exem plo)  

Custos de desm ontagem  (futuro, traz a valor presente)  

Custo de rem oção (futuro, traz a valor presente)  

Outros custos diretam ente atribuíveis 

Não inclui 

Descontos com erciais e abatim entos 

Custos de abertura de nova instalação 

Frete por conta do vendedor 

Propaganda e atividades prom ocionais 

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 

Softwares 

É elem ento integrante do Im obilizado? 

Sim , então fica no  im obilizado 

Não, então fica no intangível. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO - MATEMÁTICO 

Prof. Allan Maux7 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Noções de Probabilidade 

Uma dica importante no estudo do assunto é a seguinte: 

Nas questões de Probabilidade  vale o seguinte: 

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

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

 

 

 

Prof. Allan Maux 

  

                                                 

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

Legislação Tributária. Instagram: @profallanmaux 

Conectivo 

E Multiplicação 

OU Adição 

https://www.instagram.com/profallanmaux/?hl=pt-br
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NOÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Prof. Thiago Cavalcanti 8 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Noções de sistema operacional 
(ambiente Windows). 

 

A partir das últimas provas da FGV para a pudemos observar alguns conteúdos recorrentes. 
Entre eles destacamos o que mais foi abordado. 

Noções de sistema operacional (ambiente Windows). 

No Windows Explorer ao clicar em um arquivo e arrastá-lo para outro local, pode acontecer duas 
situações: copiar ou mover o original. Quando clicamos e arrastamos dentro de uma mesma 
unidade de disco rígido, estamos movendo o arquivo original; quando clicamos e arrastamos 
entre unidades de disco rígido diferentes, estamos criando uma cópia do arquivo original. 

1º. Quando clicamos e arrastamos, de uma unidade para outra, com a tecla SHIFT pressionada o 
arquivo é movido. 

2º. Quando clicamos e arrastamos, dentro da mesma unidade, com a tecla CTRL pressionada é 
criada uma cópia do arquivo. 

3º. Quando clicamos e arrastamos, em qualquer situação de unidade, com a tecla ALT 
pressionada é criado um atalho para o arquivo. 

 

- Arquivos que estão abertos não podem ser renomeados. 
- Os nomes não podem conter alguns caracteres especiais: / (barra), \ (barra invertida), : 

(dois pontos), * (asterisco), ? (interrogação), | (barra vertical), “ (aspas), < (menor que), > 
(maior que). 

                                                 

8 Analista de Tecnologia da Informação do Banco Central. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria 
Informática. Facebook: @profthiagocavalcanti | Instagram: @prof.thiago.cavalcanti | YouTube: profthiagocavalcanti  
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- Os nomes não podem ter mais que 260 caracteres, contados desde a pasta (diretório) 
raiz. 

- Não é permitido mover arquivos abertos. 
- É permitido copiar arquivos abertos. 

 

Para excluir um arquivo ou pasta temos algumas opções: 

a) clicar com o botão direito do mouse e no menu clicar em “Excluir”; 
b) acessar o menu “Organizar” (no lado superior esquerdo) e clicar em “Excluir”; 
c) arrastar o arquivo para a “Lixeira”; 
d) utilizar a tecla “Del” ou “Delete”; 

 

 Todas as opções acima movem o arquivo ou a pasta para a Lixeira. 
 Para excluir definitivamente, deverá ser utilizada a combinação de teclas: SHIFT + DEL 

(DELETE). 
 Caso o arquivo ou a pasta esteja em uma mídia removível (pen drive ou cartão de 

memória), o arquivo é removido permanentemente. A exceção das mídias removíveis é o 
HD externo, que possui uma pasta (lixeira) oculta ($recycle.bin) para onde são enviados os  
arquivos excluídos. Essa pasta, por padrão, fica associada a Lixeira do Windows. Quando o 
HD externo é conectado, eles aparecem na Lixeira, da mesma forma quando o HD externo 
é desconectado, eles desaparecem. 

Não é permitido excluir arquivos abertos. 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Prof. Vinícius Nascimento9 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Lei de Diretrizes Orçamentárias na 
CF/88 

Dentro do assunto instrumentos de planejamento e orçamento, o tópico da LDO é o que 
acredito que possui mais chance de ser cobrado em prova.  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é uma novidade no sistema de planejamento e 
orçamento brasileiro. Essa norma possui um papel muito importante e interessante nesse 
processo: servir de “meio de campo” entre o PPA e a lei orçamentária anual. 

De acordo com o art. 165, § 2º da CF/88, a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre 
as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento. 

 
Enquanto o PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas de médio/longo prazo, a LDO 
identifica quais as metas e prioridades para o exercício financeiro, orientando o orçamento para 
isso. 

Outro papel importante da LDO está no art. 169, § 1º, II, ou seja, para que haja a concessão de 
qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou 

                                                 

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

LDO 

metas e prioridades da administração pública 
federal 

estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em 
consonância com trajetória sustentável da dívida pública 

disporá sobre as alterações na legislação tributária 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento 
orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual 

Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se 
refere e, pelo menos, para os 2 (dois) exercícios subsequentes, anexo 
com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para 
investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a 

continuidade daqueles em andamento. 

https://www.instagram.com/profviniciusnascimento/?hl=pt-br
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alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público, deve haver: 

1) prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e 
2) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista.   
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