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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? 

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! 



.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

3 

Pode ter certeza: grande parte das questões que os candidatos erram em concursos públicos 
são fruto do esquecimento de conteúdo, não da falta de compreensão da matéria que foi 
estudada. 

 

E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões de 
conteúdo, não tem outra forma. 

A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à 
prova lembrando de tudo! 

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta experiência 
em concursos públicos. 

Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos órgãos de 
mais alto nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e municipais, 
Tribunais de Contas, Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária Federal, dentre 
outros. 

Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nossos alunos.  

 

Não é à toa, também, que temos tido excelentes resultados nos últimos concursos, com centenas 
de alunos aprovados, inclusive nos primeiros lugares. 

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


.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

6 

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 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. 

 

                                                 

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

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

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

  

Emenda à 
Constituição 
(art. 60, CF) 

Inciativa 

1/3 membros CD 
ou SF 

Presidente da 
República 

mais da metade 
das Assembleias 

Legislativas 

cada 
uma maioria relativa 

NÃO poderá ser 
emendada 

Intervenção Federal 

Estado de Defesa 

Estado de Sítio 

Aprovação 
cada Casa do CN 

2 turnos 

3/5 dos votos 

Promulgação Mesas CD e 
SF 

Não será objeto 
de EC 

tendente a 
abolir 

Forma federativa 

voto direto, secreto, 
universal, periódico 

separação dos 
Poderes 

direitos e garantias 
individuais 

Não poderá ser 
proposta na 

mesma sessão 
legislativa 

PEC rejeitada 
ou 

prejudicada 

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

  

                                                 

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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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Prof. Vinícius de Oliveira4 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Planejamento 

Dentro do assunto Planejamento, o tópico Balanced Scorecard  (BSC) é o que tem mais chances 
de ser cobrado em prova. 

 A primeira coisa a se fazer para compreender o Balanced Scorecard  é traduzi-lo: 
Indicadores Balanceados de Desempenho  ou Placar Balanceado. 

 Agora, responda à seguinte pergunta: por que balanceado? Porque é um método focado 
no equilíbrio organizacional  que se baseia em quatro perspectivas básicas , também 
chamadas de vetores críticos. 

  

As quatro perspectivas do Balanced Scorecard 

•  Perspectiva Financeira: avalia o negócio do ponto de vista da sua viabilidade e da sua 
saúde financeira; 

• Perspectiva do Cliente: avalia o nível de satisfação dos clientes, o lucro por cliente, seu 
perfil, suas demandas. 

• Perspectiva de Processos Internos: identifica dentro da empresa os processos críticos 
necessários para o crescimento da empresa; 

• Perspectiva do Aprendizado/Crescimento/Inovação: identifica as medidas a serem 
tomadas para seu desenvolvimento futuro. Tem como principais variáveis as pessoas, os 
sistemas e procedimentos. 

                                                 

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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É muito comum as questões relacionarem o Balanced Scorecard tão somente a elementos 
financeiros, como o lucro, o que está errado! A principal característica do BSC é justamente 
avaliar outras perspectivas, além da financeira. 

 

O BSC busca ações equilibradas em todas as áreas que afetam o negócio da organização  

Permite que os esforços sejam dirigidos para as áreas de maior competência, detectando e 
indicando as áreas de incompetências 

É um sistema focado no comportamento, e não no controle. 

 

Uma vez concebida a estratégia, o BSC pode trazer ganhos para os processos de gestão da 
organização, como: 

  melhoria do processo decisório; 

  explicitação dos processos críticos do negócio; 

  um melhor processo de execução da estratégia; 

  uma estrutura lógica em que a organização pode testar suas estratégias (enquanto 
hipóteses); 

  a derrubada de barreiras funcionais, pondo em foco o que é para ser feito; 

  o gerenciamento de ativos intangíveis; 

  o consenso entre os executivos sobre clientes-alvo e segmentos-alvo (perspectiva de 
clientes).  
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CONTABILIDADE GERAL 

Prof. Julio Cardozo5 e Prof. Filipe Magalhães 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Balanço Patrimonial: Ativo 

 

 

                                                 

5 Auditor Fiscal da Receita Estadual do estado do Espírito Santo. Responsável pelo Passo Est ratégico 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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CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Prof. Julio Cardozo 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Custos para Decisão 

Fique atento com os seguintes pontos: 

 

 

  

Custos para 
Decisão 

Ponto de 
Equilíbrio  

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 Break-
even 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. 

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. 

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 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Prof. Julio Cardozo 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Índices e quocientes financeiros  

 

  

Análise das Demonstrações 
Contábeis 

LIQUIDEZ 

IMEDIATA DISPONÍVEL/PC 

SECA (AC-ESTOQUE)/PC 

CORRENTE AC/PC 

GERAL (AC+ARLP)/(PC+PÑC) 

Índice 
DuPont 

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

Índice DuPont = Margem Líquida x Giro 
do Ativo Total 

ou 

Índice DuPont = Lucro Líquido/Ativo 
Médio 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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SISTEMA NORMATIVO ANTICORRUPÇÃO 

Prof.ª Telma Vieira6 

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. 

  

                                                 

6 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 Bittencourt7 

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. 

  

                                                 

7 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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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Prof. Vinícius Nascimento8 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Lei de Responsabilidade Fiscal 

Os tópicos relativos à LDO e os artigos 8º e 9º merecem destaque em nosso estudo, portanto 
reveja e fique por dentro desses assuntos. 

A LDO ampliou consideravelmente as atribuições da LDO, portanto muito cuidado para não 
confundir com as atribuições constitucionais. Muita atenção ao anexo de metas fiscais e riscos 
fiscais, pois possuem finalidade distinta e ambos fazem parte da LDO. 

Quanto à execução orçamentária, atenção ao contingenciamento, pois a verificação da receita é 
feita bimestralmente e cada poder irá contingenciar o orçamento mediante ato próprio. Não há 
necessidade de esperar a recomposição total da receita para liberar a movimentação 
orçamentária e financeira, uma vez que pode ser feita parcialmente. 

Além disso, as regras atinentes à despesa com pessoal, seus limites e consequências caso esses 

limites sejam extrapolados também merecem atenção. 

Muito cuidado com os tipos de despesas que são computadas como despesa de pessoal, bem 
como os limites, que são baseados em percentual da receita corrente líquida. 

As consequências de extrapolar o limite de gasto com pessoal também merecem atenção. Em 

que situações podem ser repostas as vacâncias de cargos vagos quando o limite de gasto com 
pessoal estiver extrapolado. Atenção também ao limite de prudência e limite de alerta. 

                                                 

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

https://www.instagram.com/profviniciusnascimento/?hl=pt-br
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Outro tópico importante dentro da LRF são as regras atinentes à transparência. É um tema rico 
em detalhes que você deve ter atenção, especificamente os relatórios de gestão fiscal e relatório 
resumido da execução orçamentária. Preste atenção à tabela abaixo com as regras que 
diferenciam os relatórios: 

O RREO abrange todos os Poderes, órgãos e 

entidades e será publicado até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre.  

O RREO foi previsto na CF/88. 

 O descumprimento do prazo impedirá, até que a 
situação seja regularizada, que o ente da 
Federação receba transferências voluntárias e 
contrate operações de crédito, exceto as 

O RGF será elaborado ao final de cada 

quadrimestre será emitido pelos titulares dos 
Poderes, órgãos e entidades. 

O RGF é criação da LRF.  

O descumprimento do prazo impedirá, até que a 
situação seja regularizada, que o ente da 
Federação receba transferências voluntárias e 
contrate operações de crédito, exceto as 

Limites de 
Despesa com 

pessoal 

União - 50% da RCL 

Executivo - 40,9% 

Legislativo - 2,5% 

Judiciário - 6% 

MPU - 0,6% 

Estados - 60% da 
RCL 

Executivo - 49% 
48,6% se houver TCM 

(BA, GO e PA) 

Legislativo - 3% 
3,4% se houver TCM 

(BA, GO e PA) 

Judicário - 6% 

MPE - 2% 

Municípios - 60% 
da RCL 

Executivo - 54% 

Legislativo - 6% 



.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

23 

destinadas ao refinanciamento do principal 

atualizado da dívida mobiliária. 

destinadas ao refinanciamento do principal 

atualizado da dívida mobiliária. 

É facultado aos Municípios com população 
inferior a cinquenta mil habitantes optar em 
divulgar o RGF semestralmente.  

O RREO conterá: O RGF conterá: 

I - balanço 
orçamentário, que 

especificará, por 
categoria econômica, 

as: 

a) receitas por fonte, 
informando as 
realizadas e a realizar, 
bem como a previsão 
atualizada; 

b) despesas por grupo 
de natureza, 
discriminando a 
dotação para o 
exercício, a despesa 
liquidada e o saldo; 

 

 

 

 II - demonstrativos da 
execução das: 

a) receitas, por categoria 
econômica e fonte, 
especificando a previsão 
inicial, a previsão 
atualizada para o 
exercício, a receita 
realizada no bimestre, a 
realizada no exercício e a 

previsão a realizar; 

b) despesas, por 
categoria econômica e 
grupo de natureza da 
despesa, discriminando 
dotação inicial, dotação 
para o exercício, 
despesas empenhada e 
liquidada, no bimestre e 
no exercício; 

c) despesas, por função e 
subfunção. 

I - comparativo com os limites de que trata esta Lei 
Complementar, dos seguintes montantes: 

 a) despesa total com pessoal, distinguindo a com 
inativos e pensionistas; 

 b) dívidas consolidada e mobiliária; 

c) concessão de garantias; 

d) operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita; 

II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a 

adotar, se ultrapassado qualquer dos limites; 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

a) do montante das disponibilidades de caixa em 
trinta e um de dezembro; 

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

1) liquidadas; 

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o 
limite do saldo da disponibilidade de caixa; 

3) não inscritas por falta de disponibilidade de 
caixa e cujos empenhos foram cancelados; 

c) do cumprimento de que a ARO deverá ser 

liquidada, com juros e outros encargos incidentes, 
até o dia dez de dezembro de cada ano e de que 

está proibida no último ano do mandato do 
Executivo.  

 

Os valores referentes ao refinanciamento da 
dívida mobiliária constarão destacadamente nas 

receitas de operações de crédito e nas despesas 
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com amortização da dívida. 

Acompanharão o Relatório Resumido 
demonstrativos relativos a: 

I - apuração da receita corrente líquida, sua 

evolução, assim como a previsão de seu 
desempenho até o final do exercício; 

II - receitas e despesas previdenciárias  

III - resultados nominal e primário 

IV - despesas com juros 

V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e 

órgão, os valores inscritos, os pagamentos 
realizados e o montante a pagar. 

 

Por último, temos a parte dos conceitos e vedações ao endividamento. Temos muitos conceitos 

e vedações. Procure entender a essência de cada conceito. É importante que você entenda a 
essência das vedações e não apenas decore. Isso vai facilitar bastante para você na prova. 

Muita atenção nesse tópico. Assim como ocorre na despesa com pessoal, aqui temos o limite 

baseado em percentual da receita corrente líquida. Vamos ver alguns tópicos para você 
relembrar! 

Serão estabelecidos pelo Senado Federal por proposta do Chefe do Poder Executivo da União, 
enviada 90 dias após a publicação da LRF: 

 Limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios e de 

limites e condições relativos às operações de crédito externo e interno  da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades 
controladas pelo Poder Público federal.  

 Concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno e montante da 

dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.  

Os limites para o montante da dívida mobiliária federal serão estabelecidos pelo Congresso  
Nacional,  mediante projeto de lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo da União, 
enviado também 90 dias após a publicação da LRF. 

Os limites do endividamento público são estabelecidos pelas Resoluções do Senado 40/2001, 

43/2001 e 48/2007, veja só e decore esses limites!! 
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LIMITES EM RELAÇÃO À RCL 

Objeto União Estados/DF Municípios 

Dívida consolidada Não há 200% 120% 

Contratação de operações de crédito  60% 16% 

Concessão de garantias 60% 22% 

Pagamento dos serviços da dívida Não há 11,5% 

Contratação de operações por ARO Não há 7% 

Esses limites são estabelecidos em Resolução do Senado. Além desses,  

Guarde isso: se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao 
final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes , 
reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro . 
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

Prof. Alexandre Violato9 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Procedimentos contábeis patrimoniais 

Em contabilidade pública, acredito que seja essencial que você saiba a diferença entre os 
lançamentos orçamentários e os patrimoniais, pois além de ser cobrado com muita frequência, 
ela é essencial para a compreensão do restante da disciplina. Portanto, lembre-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

9 Chefe Técnico de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Responsável no Passo Estratégico 
pelas disciplinas de Controle Externo, Contabilidade Pública e Conhecimentos Bancários. Instagram: 
@alexandre.violato 

Orçamentár io  

Receita  

Despesa  

Arrecadação 

Empenho 

Patr imonial 

Var iação  
Patr imonial 
Aumentat iva  

Ocorrência do fato 
gerador  

Ocorrência do fato  
gerador  

Var iação 
Patr imonial 
Diminut iva 

https://www.instagram.com/alexandre.violato/?hl=pt-br


.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

27 

FINANÇAS PÚBLICAS 

Prof. Leonardo Gadelha10 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Teoria da Tributação.  

No assunto Teoria da Tributação, que o edital trouxe como "Financiamento dos gastos públicos 
– tributação e equidade. Tipos de tributos", as bancas geralmente cobram os princípios 
tributários. 

A aposta se dá nesse tema, uma vez que, além da incidência relevante (24,86%), esse assunto 
tem relação direta com a área fiscal. Nesse sentido, é importante ressaltar que os princípios de 
tributação servem para orientar o poder público para obter máxima eficiência, afetando o 
mínimo possível as atividades econômicas.  

São princípios teóricos, e não normativos. E isso significa que eles devem ser observados sempre 
que possível, embora nem sempre seja viável. 

Vejamos a seguir os princípios da tributação: 

o Equidade: a tributação deve tratar de forma igual àqueles que são iguais e dar 
tratamento diferenciado para os desiguais. Assim, a equidade apresenta duas 
abordagens:  

 Equidade horizontal: é a igualdade para os “iguais”, na qual se aplica a mesma 
regra de tributação para indivíduos na mesma situação renda. 

 Equidade vertical: na qual são aplicadas diferentes regras de arrecadação 
tributária para os indivíduos com rendas desiguais. 

o Capacidade: cada indivíduo deve ser tributado de acordo com sua capacidade de 
pagamento. Assim, agentes econômicos de maior renda e patrimônio são mais 
fortemente onerados. 

o Benefício: o contribuinte deve receber um benefício proporcional ao tributo que ele 
paga. 

o Neutralidade: determina que a tributação deva influenciar o mínimo possível na 
economia. Por sua vez, uma solução Pareto eficiente significa que um indivíduo não 
consegue ter sua situação melhorada sem que haja uma piora para outro indivíduo.  

o Simplicidade: sistema tributário deve ser de fácil compreensão para a sociedade, bem 
como de fácil operacionalização pelo governo, atingindo assim a maior eficiência 
possível na arrecadação. 

  

                                                 

10 Economista. Aprovado no concurso da Funsaúde 2021 para o cargo de Economista. Responsável pelo Passo 
Estratégico de Economia e Finanças Públicas e pelo Fórum de Dúvidas de Economia. 
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AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

Prof. Tonyvan Carvalho11 

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 teste e procedimento 
possui palavras-chaves. Então, é importante memorizá-las para acertar, com convicção, as 
questões da banca. 

 

                                                 

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

 

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