


 

APRESENTAÇÃO 

Olá, futuro aprovado (a). 

Estamos chegando à reta final do tão aguardado concurso da Controladoria Geral da União 

(CGU). Desde a publicação do edital, trilhamos uma jornada intensa junto a vocês. Foram 

dezenas de cursos e aulas de reta final, maratonas, simulados.... Tudo isso para lhe deixar 

cada vez mais capacitado (a) para alcançar o seu tão almejado sonho! 

A essa altura do campeonato, embora o cansaço possa estar batendo, não é hora de 

desacelerar. Mais do que nunca, é preciso revisar, aparar as arestas e garantir que você estará 

100% preparado (a) no dia da sua prova. 

Para lhe ajudar nessa missão, preparamos o Sprint Final CGU: O Caminho da Aprovação, que 

consiste em diversos eventos e transmissões com os melhores professores do Brasil, nos 

quais faremos o possível (e o impossível!) para que o seu nome esteja na lista de aprovados 

do concurso da Controladoria Geral da União. 

Do dia 07 a 19 de março, esse e-book será o seu roteiro durante o seu caminho até a 

aprovação.  

Nele, você encontrará: 

 Linha do tempo e programação de todos os eventos; 

 Apostas finais dos assuntos mais importantes para a sua prova, separados pelos 

nossos professores; 

 

Está preparado (a)? Então vamos lá.  

Bons estudos e sucesso! 

Equipe Estratégia Concursos 
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SPRINT FINAL: CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO 

(CGU): O CAMINHO DA APROVAÇÃO  
 

O Ato Final CGU será dividido em 7 eventos principais que lhe ajudarão a trilhar 

o caminho da sua aprovação. Confira a seguir! 
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01. Hora da Verdade - CGU

 SEMANA 1: 07 DE MARÇO (SEGUNDA-FEIRA) 

Tá na hora, tá na hora... Tá na Hora da Verdade! 8 dias, 15 aulas. Participe da nossa já 

conhecida Hora da Verdade e revise pontos cruciais para o seu concurso. Nossos professores 

passarão os melhores bizus de suas disciplinas em 3h30 de aula.  

Confira a seguir a programação: 
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02. Simulado Final - CGU

 SEMANA 1: 12 DE MARÇO (SÁBADO) 

No sábado, 12/03, teremos o Simulado Final para a CGU. É a sua última chance de colocar os 

seus conhecimentos em prática!  

Esse simulado também terá início às 8h00 e correção ao vivo em nosso canal do Youtube às 

14h00.  

 O Simulado terá 4h de duração.

 Questões de múltipla escolha, cada qual
contendo 5 (cinco) alternativas, sendo uma única
alternativa correta.

 Aplicação na parte da manhã. Correção na parte
da tarde. 

SIMULADO 

FINAL 
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03. Revisando a Jurisprudência - CGU 

 SEMANA 2: 13 DE MARÇO (DOMINGO) 

Que tal revisar a Jurisprudência das principais disciplinas antes da prova?  No dia 13 de março 

(domingo) teremos a nossa "Revisando a Jurisprudência - CGU". Serão mais de 6 horas de 

puro conteúdo para lhe deixar em ponto de bala para nessa última semana de estudos. 

 

Nossa Revisão da Jurisprudência seguirá a seguinte programação:  
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04. Apostas Finais Discursivas - CGU

 SEMANA 2: 17 DE MARÇO (QUINTA-FEIRA) 

Na quinta-feira, 17/03, teremos as "Apostas Finais de Discursivas" para a CGU. É a sua chance 

de se preparar para possíveis assuntos que poderão ser abordados nas discursivas da prova! 

Além disso, nosso time de professores irá ensinar as Melhores Práticas de Estruturação de 

Questões Discursivas, bem como explicarão os Principais Temas de cada Disciplina, para que 

você esteja com os principais assuntos na ponta da língua! 

A programação será a seguinte: 
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05. Revisão de Véspera - Por Cargo

 SEMANA 2: 18 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA) 

Que tal revisar os principais pontos de todas as disciplinas ESPECÍFICAS do seu edital antes 

da prova?  Na sexta-feira, 18/03, teremos a nossa Revisão de Véspera por Cargo CGU. Serão 

quase 5 horas seguidas de puro conteúdo para lhe deixar em ponto de bala para a sua prova! 

Nossa Revisão seguirá a seguinte programação: 
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06. Revisão de Véspera Presencial

 SEMANA 2: 19 DE MARÇO (SÁBADO) 

Para chegar na prova com o conteúdo fresquinho na cabeça, venha participar da maior e 

melhor Revisão de Véspera do Brasil. No dia 19/03, o time da Coruja trará os temas mais 

quentes e com grandes chances de serem cobrados pelo seu examinador. Simplesmente 

imperdível. 

Confira abaixo a programação: 
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07. Gabarito Extraoficial CGU

 SEMANA 2: 20 DE MARÇO (DOMINGO) 

Após o término da prova, nossos professores estarão ao vivo no Youtube trazendo as 

primeiras impressões sobre as questões aplicadas pela banca examinadora e o nosso 

gabarito extraoficial. 

Fique ligado (a)! 
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APOSTAS FINAIS CGU 
 

 

APOSTA 1 

Saiba identificar a relação de causa e consequência! Esta relação lógica se estabelece da 

seguinte forma: “o fato de fez com que”. 

 Exemplo: Como chovia, as ruas ficaram alagadas → o fato de chover fez com que as ruas 

ficassem alagadas. 

APOSTA 2 

Nas questões que buscam o referente dos pronomes, lembre-se de que um termo pode fazer 

referência a algo que já foi dito (função anafórica), mas também a algo que ainda será 

mencionado (função catafórica). 

- Não se lembrava da aluna que passou no concurso (“que” refere-se a “aluna” - função 

anafórica). 

- Meu maior medo é este: falência (“este” refere-se a “falência” - função catafórica). 

APOSTA 3 

A FGV costuma cobrar os diferentes valores semânticos da conjunção MAS. Entre os valores 

semânticos mais comuns estão: 

OPOSIÇÃO: Estudou muito, mas não aprendeu a matéria. 

ADIÇÃO: Queria visitar não só o parque, mas também o museu. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF.ª ADRIANA FIQUEIREDO 
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APOSTA 4 

Nas questões de reescritura, atente-se à mudança de referente! E lembre-se: se houver 

mudança de referente, haverá alteração no sentido. 

Ex.: Só aquela aluna estuda. → Aquela aluna é a única que estuda. 

Aquela aluna só estuda. → Estudar é a única coisa que aquela aluna faz. 

APOSTA 5 

A conjunção OU pode indicar ideia de adição ou de exclusão (valor alternativo). Veja: 

VALOR ALTERNATIVO: Venha agora, ou perderá a festa. (Não pode ser substituído por E) 

VALOR ADITIVO: Gostava das bolas azuis ou das verdes. (Pode ser substituído por E: Gostava 

das bolas azuis e das verdes.) 

APOSTA 6 

Atenção ao emprego dos pronomes ESTE/AQUELE para se referir ao texto! Quando houver 

três ou mais referentes, usa-se aquele para indicar o termo mais distante, e este, o mais 

próximo. Não se emprega o esse nesse tipo de construção! 

Ex.: Maria, José e João foram à escola. Este (JOÃO) chegou atrasado, e aquela (MARIA) 

chegou antes do horário. 

 

 

APOSTA 1 

Responda, primeiramente, as questões que cobram vocabulário e que indicam parágrafo e 

linhas onde você encontra a informação necessária. Deixe as questões do tipo "According to 

the text..." para o final da resolução da prova de inglês. 

INGLÊS - PROF. ROBERTO WITTE 
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APOSTA 2 

Estude verbos, conectivos e conjunções (e seus sinônimos) do tipo "To increase" (aumentar), 

"However" (entretanto), "Instead of" (em vez de), "Therefore" (portanto), "Although" 

(embora), etc. 

APOSTA 3 

Estude um texto por 3 dias seguidos e pule para outro texto e o estude por 3 dias. Depois de 

finalizar o segundo texto, revise os dois textos. Repita o processo com os próximos textos e 

assim por diante. É melhor estudar um número menor de textos, mas por mais vezes, do que 

estudar muitos textos e não conseguir absorver o vocabulário apresentado. 

APOSTA 4 

Antes de dormir, revise por 6-7 minutos, algum texto ou lista de palavras que você estudou 

durante o dia. Não é para estudar matéria nova antes dormir, mas revisar o que já foi 

estudado. 

APOSTA 5 

Utilize provas anteriores (que foram aplicadas pela banca) para se acostumar com o formato 

da banca. 

APOSTA 6 

Estude alguns textos que fogem do assunto do seu concurso, pois as bancas estão mudando 

a sua forma de cobrar os textos e estão trazendo textos que não tem nada a ver com o órgão 

que está fazendo a seleção. 
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APOSTA 1 

Ciclo de Políticas Públicas 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROF. STEFAN FANTINI 
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APOSTA 2 

Ciclo PDCA 

 

APOSTA 3 

Governabilidade x Governança x Accountability 
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Capacidade                      
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 elac o ada 
  egitimidade
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Político 

Governança
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APOSTA 4 

Missão, Visão, Valores e Negócios 

 

APOSTA 5 

Gestão por Resultados 
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APOSTA 1 

LINDB 

A Vacatio legis é o período de tempo entre a publicação e a vigência da lei. No Brasil, em 

regra, ela é de 45 dias e nos Estados Estrangeiros, 3 meses. ATENÇÃO: 3 meses é diferente 

de 90 dias, não se esqueça!  Se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de 

seu texto, destinada a correção, o prazo começará a correr da nova publicação. A correção a 

texto será considerada como lei nova. 

APOSTA 2 

Capacidade e Personalidade 

A personalidade é o atributo detido pelas pessoas, a partir do nascimento com vida (Teoria 

Natalista), já a capacidade é o atributo genérico para ser titular de direitos e obrigações. 

ATENÇÃO! São absolutamente incapazes APENAS os menores de 16 anos. A deficiência NÃO 

é fator incapacitante. São relativamente incapazes, os maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória 

ou permanente, não podem exprimir sua vontade e; os pródigos. 

APOSTA 3 

Despersonificação e Desconsideração da personalidade jurídica 

A despersonificação ou despersonalização da pessoa jurídica trata da extinção, dissolução 

da pessoa jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica se dá mediante decisão 

judicial, a qual autoriza que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica 

beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 

DIREITO CIVIL - PROF. PAULO SOUSA 
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APOSTA 4 

Requisitos de validade do negócio jurídico 

ATENÇÃO! Para ser válido o negócio jurídico deve: ser celebrado por agente capaz; o objeto 

deve ser lícito, possível e determinável; e sua forma deve estar prescrita ou não defesa em 

lei. 

APOSTA 5 

Princípios contratuais 

1. Autonomia privada: o sujeito tem o poder de gerir seus negócios. 2. Força obrigatória: 

contrato faz lei entre as partes, ou pacta sunt servanda. 3. Relatividade dos efeitos: a eficácia 

do contrato é relativa apenas aos contratantes (subjetiva); e a eficácia é relativa apenas ao 

objeto contratado (objetiva). 4. Boa-fé objetiva: analisa os comportamentos dos agentes e 

não suas intenções. 5. Função social: conciliar os interesses individuais com os interesses da 

sociedade toda, promovendo a dignidade da pessoa humana. 

APOSTA 6 

Obrigação de indenizar 

São elementos que compõem o dever de indenizar: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. 

ATENÇÃO! O caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima afastam o dever de 

indenizar precisamente porque há rompimento do nexo de causalidade. 

 

 

APOSTA 1 

Cuidado com a hierarquia dos tratados internacionais! Para que possam valer como 

emendas, dois requisitos deverão ser observados: a) o assunto deve ser direitos humanos; b) 

DIREITO CONSTITUCIONAL - PROF.ª NELMA FONTANA 
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aprovação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 

dos respectivos membros. 

APOSTA 2 

A condenação criminal transitada em julgado provoca a suspensão dos direitos políticos 

enquanto perdurarem os efeitos da condenação, ainda que a pena não seja privativa de 

liberdade. 

APOSTA 3 

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é constitucional legislação estadual 

que prevê a vedação do corte do fornecimento residencial dos serviços de energia elétrica, 

em razão do inadimplemento, durante o período de pandemia causada pelo novo 

coronavírus (ADI 6588). 

APOSTA 4 

O Presidente da República pode delegar algumas de suas atribuições aos Ministros de Estado, 

ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. São elas:  

 Conceder indulto e comutar penas; 

 Organizar a Administração Pública Federal, desde que não implique aumento de 

despesa e nem criação ou extinção de órgão público; 

 Extinguir funções ou cargos públicos, quando vagos; 

 Prover cargos públicos federais, na forma da lei. 

 

 

APOSTA 1 

Modalidades de licitação 

DIREITO ADMINISTRATIVO - PROF. HERBERT ALMEIDA 
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Na Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC), todas as modalidades são definidas pela 

 atureza do objeto,  ão ex st  do ma s modal dade “ elo valor”. A tomada de  reços e o 

convite não constam na NLLC, pois serão extintas com a revogação da L8666. Por outro lado, 

foi instituída uma nova modalidade, denominada diálogo competitivo. Adicionalmente, o 

pregão passa a ser obrigatório para os bens e serviços comuns e o leilão passa a ser a única 

modalidade de licitação no caso de alienação de bens (móveis e imóveis). 

Resumo das 
modalidades

Concorrência

Bens e serviços especiais

Quando Obras

Serviços de engenharia (comuns e especiais)

Critérios

Menor preço

Melhor técnica ou 
conteúdo artístico

Técnica e preço

Maior retorno econômico

Maior desconto

Todos (exceto maior lance)

Bens e serviços comunsQuando

Critérios Menor preço / maior desconto

Trabalho técnico, científico, artísticoQuando

Critérios Melhor técnica ou conteúdo artístico

Alienação de bens móveis e imóveisQuando

Critérios Maior lance

Rito Comum

Rito Comum

Rito Especial

Rito Especial

Pregão

Concurso

Leilão

Os procedimentos “normais” não são adequadosQuando

Critérios Próprios / definidos no edital

Rito Especial

Realizar diálogos para identificar alternativas

Inovação / adaptação das soluções / 
impossibilidade de definir com precisão

Pré-seleção Diálogos Fase competitiva

Diálogo 
competitivo
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APOSTA 2 

Inexigibilidade de licitação 

A inexigibilidade consta em rol exemplificativo na NLLC. Porém, a lista de exemplos foi 

ampliada para cinco:  

i. Fornecedor exclusivo;  

ii. Profissional artístico consagrado;  

iii. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com 

contratado de notória especialização (desde que não se trate de publicidade e 

divulgação);  

iv. Credenciamento;  

v. Aquisição ou locação de imóvel em virtude de características de instalações e de 

localização. 

APOSTA 3 

Delegação do poder de polícia 

Segu do o STF: “É co st tuc o al a delegação do  oder de  olíc a,  or me o de le , a  essoas 

jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social 

majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do 

Estado e em reg me  ão co corre c al” (Tema 532). Nesse caso, adm te-se a delegação das 

fases de consentimento, de fiscalização e de sanção de polícia. 

APOSTA 4 

Remuneração e revisão geral anual dos servidores públicos 

O Poder Judiciário não possui competência para aumentar vencimentos ou verbas de caráter 

indenizatório de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (SV 37 + 710.293). Além 

disso, a concessão de revisão geral anual não é obrigatória, motivo pelo qual o seu não 

encaminhamento não enseja direito à indenização (RE 565.089). Consequentemente, NÃO 

cabe ao Judiciário:  

i. Determinar que o Executivo envie projeto de lei sobre revisão anual; e  
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ii. Fixar o índice de correção para revisão geral anual. Por fim, ainda sobre a remuneração, 

é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou 

municipais a índices federais de correção monetária (SV 42). 

APOSTA 5 

Processo administrativo disciplinar 

Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida 

a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face 

do poder-dever de autotutela imposto à Administração (Súmula 611 do STJ). 

APOSTA 6 

Lei de Acesso à Informação 

A CGU é instância recursal, no âmbito do Poder Executivo federal, sobre as negativas de 

acesso à informação e reclamações sobre omissões em respostas. Cabe ainda à CGU, nos 

termos da L12527 e do D7724, promover campanha da cultura da transparência e 

treinamento para agentes públicos e entidades privadas sem fins lucrativos sobre o direito 

de acesso à informação. 

APOSTA 7 

Improbidade administrativa 

7 mudanças importantes com a L14230: 

i) O ato de improbidade sempre depende de dolo; 

ii) Literalmente, somente o MP poderá mover a ação de improbidade (cuidado: o 

Ministro Alexandre de Moraes concedeu cautelar determinando a interpretação 

conforme a Constituição, no art. 17, caput, para permitir que a pessoa jurídica 

interessada também possa mover a ação – trata-se de decisão posterior ao edital, 

mas sugerimos que, na prova, seja avaliado o contexto da questão, inclusive em 

eventual discursiva);  

iii) O prazo prescricional passou para oito anos, a contar do fato, aplicando-se a 

prescr ção   tercorre te “em cada   stâ c a”,  o  razo de quatro a os; 
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iv) Todas as sanções de improbidade somente se efetivam com o trânsito em julgado; 

v) A perda da função pública somente se aplica no caso de lesão ao erário ou de 

enriquecimento ilícito. Em regra, somente alcançará o vínculo de mesma qualidade 

e natureza que o agente detinha na época do cometimento da infração, mas no 

caso de enriquecimento ilícito (somente nessa espécie) o magistrado poderá 

estender os efeitos aos demais vínculos, de forma excepcional; 

vi) As irregularidades contra licitações podem configurar lesão ao erário (se a lesão ao 

erário for efetiva) ou poderá atentar contra os princípios (se frustrar o caráter 

concorrencial, em ofensa à imparcialidade); 

vii) Os atos que atentam contra os princípios passam a constar em rol taxativo (os 

demais são exemplificativos). 

APOSTA 8 

Responsabilidade civil do Estado 

Para o STF, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos 

decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não 

demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada (Tema 

362). 

 

 

APOSTA 1 

 Princípio do orçamento bruto: todas as receitas e despesas constarão da Lei de 

Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. 

 Princípio da universalidade: todas as receitas e todas as despesas devem constar da 

LOA. 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA- PROF.ª LUCIANA MARINHO 
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 Princípio da Unidade: o orçamento de ser UNO (cada ente elaborar seu próprio 

orçamento). 

APOSTA 2 

O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal compreende as atividades de 

elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos, e de 

realização de estudos e pesquisas socioeconômicas. 

APOSTA 3 

Compete às unidades responsáveis pelas atividades de planejamento, entre outras, elaborar 

e supervisionar a execução de planos e programas nacionais e setoriais de desenvolvimento 

econômico e social. 

APOSTA 4 

Compete às unidades responsáveis pelas atividades de orçamento, entre outras, coordenar, 

consolidar e supervisionar a elaboração dos projetos da lei de diretrizes orçamentárias e da 

lei orçamentária da União, compreendendo os orçamentos fiscal, da seguridade social e de 

investimento das empresas estatais. 

APOSTA 5 

São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, 

industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de 

outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 

classificáveis em Despesas Correntes. 

APOSTA 6 

São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 

constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos 

de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis 

em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 
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APOSTA 1 

Finalidades do SCI do Poder Executivo Federal 

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 

de governo e dos orçamentos da União; 

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 

como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres da União; 

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

APOSTA 2 

Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 

Órgão Central: CGU/SFC* 

Órgãos Setoriais: Secretarias de Controle Interno (CISET) da Casa Civil (ou Presidência da 

República), da Advocacia-Geral da União, do Ministério das Relações Exteriores e do 

Ministério da Defesa. 

Unidades Setoriais: unidades de controle interno dos comandos militares da CISET do 

Ministério da Defesa. 

*segundo o Decreto 3.591/00, o órgão central é a própria CGU; segundo a Lei 10.180/01 e a IN 03/17, 

o órgão central é a Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) – que integra a estrutura da CGU 

APOSTA 3 

Propósito e abrangência da Auditoria Interna Governamental: 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL - PROF. GUILHERME SANT'ANNA 
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Propósito: a atividade de auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e 

proteger o valor organizacional das instituições públicas, fornecendo avaliação, assessoria e 

aconselhamento baseados em risco. 

A estrutura de controles internos deve contemplar as três linhas de defesa da gestão, a qual 

deve comunicar as responsabilidades de todos os envolvidos, provendo uma atuação 

coordenada e eficiente, sem sobreposições ou lacunas. 

 

APOSTA 4 

Técnicas de Controle 

 

Técnicas de 
Controle

Auditoria

Avaliar a gestão pública, 
pelos processos e result., e a 
aplic. de recursos públ. por 

entidades de dir. privado

Fiscalizaçã
o

Comprovar se o objeto dos 
progr. de gov. existem, corr. às
especif., atende às necessid., é 
coerente com condiç. e caract. 
e se os mecan. de controle são

eficientes
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APOSTA 5 

Avaliação x Consultoria 

Avaliação: 

 Finalidade: adicionar valor pela obtenção e análise de evidências c/ objetivo de 

fornecer conclusões independentes sobre o objeto de auditoria 

 Tipos: financeira (ou de demonstrações contábeis); conformidade/compliance; 

operacional (ou de desempenho) 

 Objetivo e escopo definidos estabelecidos pela UAIG 

Consultoria: 

 Finalidade: adicionar valor por meio de serviços prestados em decorrência de 

solicitação específica, cuja natureza e escopo são acordados previamente entre as 

partes 

 Tipos: assessoramento/aconselhamento; treinamento; facilitação 

 Objetivo e escopo definidos estabelecidos pela UAIG em conjunto com o solicitante 

do serviço 

 

 

APOSTA 1 

A Teoria do Equilíbrio Pontuado busca explicar uma situação recorrente nas políticas 

públicas: apesar das políticas serem, geralmente, marcadas por uma estabilidade, 

ocasionalmente ocorrem grandes "rupturas". 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS - PROF. RODRIGO RENNÓ 
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APOSTA 2 

De acordo com o TCU1, os principais atributos ou qualidades de um indicador devem ser: 

 Confiabilidade: a fonte de dados utilizada pelo indicador deve ser confiável, fidedigna; 

 Adaptabilidade: capacidade de resposta às mudanças de comportamento e exigências 

dos clientes. Os indicadores podem tornar-se desnecessários ao longo do tempo e 

devem ser eliminados ou substituídos por outros de maior utilidade; 

 Atualização periódica: o indicador deve permitir atualização de forma a representar a 

situação mais atual possível; 

 Representatividade: deve expressar bem a realidade que representa ou mede; 

 Disponibilidade: facilidade de acesso para coleta, estando disponível a tempo, para as 

pessoas certas sem distorções, servindo de base para que decisões sejam tomadas; 

 Simplicidade: o indicador deve ser de fácil entendimento, qualquer pessoa deve ser 

capaz de tirar conclusões a partir da análise do indicador; 

 Acessibilidade: o indicador deve apresentar facilidade e possibilidade de acesso às 

informações primárias para sua medição; 

 Economicidade: o indicador deve mostrar-se economicamente viável, não deve ser 

gasto tempo demais procurando dados, muito menos pesquisando ou aguardando 

novos métodos de coleta; 

 Estabilidade: o indicador deve permanecer estável ao longo de um determinado 

período, permitindo a formação de uma série histórica; 

 Rastreabilidade: facilidade de identificação da origem dos dados, seu registro e 

manutenção; 

 Praticidade: o indicador deve realmente funcionar na prática e permitir a tomada de 

decisões gerenciais.   

 

 

                                                           
1 (Tribunal de Contas da União, 2009) 
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APOSTA 3 

No Corporativismo, a representação e o relacionamento com o Estado deixam de ser 

individuais e passam a ser feitos através das corporações1. Estas corporações são reguladas 

e, muitas vezes, mantidas pelo Estado. 

Desta maneira, as associações são, de certo modo, controladas pelo Estado. Em 

contrapartida, estas corporações recebem do Estado o monopólio de representação de suas 

respectivas categorias. 

1 (Magalhães, 2005) 

APOSTA 4 

De acordo com Carnoy1, os objetivos do corporativismo são a supressão ou neutralização dos 

conflitos:  

 No plano econômico (através do controle da concorrência),  

 No plano social (através do controle da luta de classes), 

 No plano político (reprimindo o conflito entre os partidos). 

 (Carnoy, 1994) apud (Magalhães, 2005) 
 

APOSTA 5 

Fatores que influenciam a incidência de corrupção: 
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APOSTA 1 

Comissões de Ética (do Decreto 1.171/94) 

 Composição: 3 servidores estáveis + suplentes 

 Mandatos: três anos, não coincidentes 

 Designados: Dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão 

 Penalidade aplicável: Censura 

APOSTA 2 

Comissão de Ética Pública (CEP) 

 Mandatos: três anos, não coincidentes (permitida uma única recondução) 

 Requisitos: Idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em 

administração pública 

 Designados: Presidente da República 

APOSTA 3 

Qualquer pessoa que esteja sendo investigada possui o direito de saber o que lhe está sendo 

imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no recinto das Comissões 

de Ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento 

investigatório.  

APOSTA 4 

Cha cela de “reservado”: ma t da em qualquer  roced me to   staurado  ara a uração de 

prática em desrespeito às normas éticas (até que o procedimento seja concluído). 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO - PROF. THÁLLIUS MORAES 
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APOSTA 5 

Estão submetidos a lei que trata do Conflito de Interesses (Lei nº 12.813/2013) os ocupantes 

de cargo ou emprego: 

 De ministro de Estado; 

 De natureza especial ou equivalentes; 

 De presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;  

 Do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes; 

 Cujo exercício proporcione acesso a informação privilegiada capaz de trazer vantagem 

econômica ou financeira para o agente público ou para terceiro. 

 

 

APOSTA 1 

Órgãos específicos singulares e órgãos colegiados 

Em sua organização, além de outros órgãos, a CGU possui cinco órgãos específicos singulares 

e dois órgãos colegiados. 

São órgãos específicos singulares: 

a) Secretaria Federal de Controle Interno; 

b) Ouvidora-geral da União; 

c) Corregedoria-Geral da União; 

d) Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção; 
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e) Secretaria de Combate à Corrupção. 

Por outro lado, são órgãos colegiados: 

a) Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção; 

b) Comissão de Coordenação de Controle Interno. 

APOSTA 2 

Relação entre avaliações e objetivos do SCI 

O art. 3º do D3591 a rese ta a “com l cada” relação e tre as aval ações e os res ect vos 

objetivos, no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal, conforme 

tabela a seguir: 

Avaliação Objetivo 

 cumprimento das metas do PPA 
 conformidade da sua execução 

 execução dos programas de governo 
 nível de execução das metas, o alcance dos 

objetivos e a adequação do gerenciamento 

 execução dos orçamentos da União 
 conformidade da execução com os limites e 

destinações estabelecidos na legislação pertinente 

 gestão dos administradores públicos 
federais 

 Legalidade e legitimidade dos atos; e 
 examinar os resultados quanto à economicidade, 

à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial, de pessoal e demais 
sistemas administrativos e operacionais. 

 controle das operações de crédito, 
avais, garantias, direitos e haveres da 

União 

 consistência e a adequação dos controles internos 

 

APOSTA 3 

Diferenças entre auditoria e fiscalização 

Essencialmente, a auditoria foca em “processos”, e qua to a fiscalização serve para 

“programas”. 
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APOSTA 4 

Aplicação de sanções 

Nos casos em que a CGU for responsável pela instauração, avocação ou requisição de 

processos, procedimentos e sindicâncias, a competência para aplicação das penas será 

(D5480, art. 4º, § 4º): 

a) Do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, nas hipóteses de aplicação 

das penas de: 

i) Demissão; 

ii) Suspensão superior a trinta dias; 

iii) Cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

iv) Destituição de cargo em comissão; ou 
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v) Destituição de função de confiança; e 

b) Do Corregedor-Geral da União, nas hipóteses de aplicação das penas de: 

i) Suspensão de até trinta dias; ou  

ii) Advertência. 

APOSTA 5 

Pseudonimização 

É o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 

indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente 

pelo controlador em ambiente controlado e seguro. De forma mais simples, é retirar a 

identificação do dado, de tal forma que não será possível saber sobre quem ele se refere, 

salvo  or me o de outra   formação “ad c o al”. Exem lo: em co cursos, a ós você 

preencher a sua discursiva, a sua identificação é separada da sua resposta. Assim, o avaliador 

não saberá de quem é o texto. O dado (o texto) não poderá ser associado ao seu autor, salvo 

por meio de informação adicional (no caso, o registro do candidato com o seu código de 

identificação), que é mantido de forma separada. 

Não confunda com a anonimização, que é a utilização de meios técnicos razoáveis e 

disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade 

de associação, direta ou indireta, a um indivíduo (LGPD, art. 5º, XI). Nesta, o dado não poderá 

ma s ser  de t f cado ( ão haverá a “  formação ad c o al”  ara  sso),  or me o da ut l zação 

de meios razoáveis e disponíveis.  
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Apostas Específicas - Auditoria e Fiscalização 
 

 

APOSTA 1 

Procedimentos de Auditoria 

Quanto à finalidade, os procedimentos de auditoria se dividem em: 

 Testes de Controle: avaliam o desenho e a efetividade operacional dos 

controles, ou seja, se os controles realmente impedem ou revelam a ocorrência 

de falhas nas atividades controladas e se eles estão funcionando da forma 

estabelecida 

 Procedimentos Substantivos: têm como finalidade verificar a suficiência, a 

exatidão e a validade dos dados obtidos. Se subdividem em: 

 Testes de detalhes 

 Procedimentos analíticos substantivos 

APOSTA 2 

Técnicas de Auditoria 

Inspeção: verificação de registros, de documentos ou de ativos. 

Observação: exame de processo ou de procedimento executado por outros. 

Análise documental: comprovação das transações que são evidenciadas por documentos. 

Confirmação externa (Circularização): obtenção de declaração formal e independente de 

partes externas a respeito de fatos ligados às operações da Unidade Auditada. 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CONTROLE - PROF. GUILHERME SANT'ANNA 
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Indagação oral ou escrita (entrevista): formulação de perguntas para obter informações, 

dados e explicações que contribuam para o alcance dos objetivos do trabalho de auditoria.  

Recálculo: verificação da exatidão matemática de cálculos efetuados pela Unidade Auditada 

ou por terceiros. 

Procedimentos analíticos: análise das relações plausíveis entre dados financeiros e não 

financeiros.  

Reexecução: execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que foram 

originalmente realizados como parte do controle interno da Unidade Auditada. 

Rastreamento e vouching: verificam a correspondência entre lançamentos contábeis e a 

documentação de suporte. No rastreamento, o auditor parte dos documentos para os 

registros; no Vouching, o auditor parte das transações para a documentação. 

Benchmarking: comparar algum aspecto do desempenho de uma organização com o de outra 

organização, ou mesmo com outra área da própria organização. 

Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador (TAAC): ferramentas automatizadas de 

auditoria, que envolvem a realização de análises de dados para apoiar a avaliação de 

controles. 

APOSTA 3 

Amostragem 

A amostragem é uma técnica que consiste na obtenção de informações de uma população a 

partir da investigação de apenas uma parte da mesma. O objetivo é obter informações sobre 

uma parte da população e fazer afirmações válidas a respeito de suas características. 

a) amostragem probabilística: a seleção é feita por sorteio aleatório, é utilizada a 

teoria das probabilidades para calcular os resultados das amostras, e da mesma forma 

é calculado o risco de amostragem. Os resultados da amostra podem ser generalizados 

para toda a população. 

b) amostragem não-probabilística: qualquer amostragem que não possui as 

características da amostragem probabilística. A seleção é feita por critérios subjetivos 
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e o risco de amostragem não é calculado de forma objetiva. Os resultados da amostra 

não podem ser generalizados. 

APOSTA 4 

Achado é o resultado da comparação entre um critério preestabelecido durante a fase de 

planejamento e a condição real encontrada durante a realização dos exames, comprovada 

por evidências.  

O desenvolvimento dos achados de auditoria deve contemplar quatro componentes 

principais, quais sejam: critério, condição, causa e efeito. 

 Critério (o que deveria ser): É o padrão utilizado para avaliar se o objeto auditado 

atende, excede ou está aquém do desempenho esperado. 

 Condição ou Situação Encontrada (o que é): Situação existente, identificada e 

documentada durante a fase de execução da auditoria.  

 Causa: É a razão para a existência de diferença entre critério e condição, ou seja, entre 

a situação esperada e a encontrada. 

 Efeito: É a consequência da divergência entre a condição e o critério. Pode ser positivo, 

correspondendo a benefícios alcançados, ou negativo, correspondendo ao risco. 

APOSTA 5 

As comunicações de resultado devem ser claras, completas, concisas, construtivas, 

objetivas, precisas e tempestivas. 

 Claras: são facilmente compreendidas pelo público-alvo. 

 Completas: é útil que a equipe considere toda informação essencial para o público-

alvo, ou seja, todas as informações significativas e relevantes que apoiem conclusões 

e recomendações. 

 Concisas: evitam a elaboração desnecessária, detalhes supérfluos, redundância, 

prolixidade.  

 Construtivas: são úteis para os destinatários do trabalho de auditoria e para a 

organização e conduzem a melhorias onde seja necessário. 

 Objetivas: justas, imparciais, neutras, livres de influência indevida. 

 Precisas: livres de erros e distorções 
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 Tempestivas: possibilitam que a organização tome as medidas adequadas no tempo 

correto. 

 

APOSTA 1 

Modelos de governança 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - PROF. RODRIGO RENNÓ 
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APOSTA 2 

Formas de implementação e instrumentos de repasse de recursos 
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APOSTA 3 

CMAP - Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas 

 

APOSTA 4 

Avaliação executiva 

Seguindo as referências internacionais, as políticas públicas podem ser avaliadas 

primeiramente por meio de abordagem de avaliação executiva, que permite, de forma 

prática e rápida, identificar em qual elemento ou em qual processo da cadeia de valor da 

política há maior chance de ocorrerem aprimoramentos. 
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Essa abordagem contempla a apresentação do panorama geral da política, a análise do 

problema que a política pretende combater, a teoria do programa, das atividades e produtos, 

dos resultados e impactos, de custo e gestão financeira, e dos indicadores de eficiência.  

A partir dessas evidências, será desenvolvida uma análise global da política, traçando 

conclusões e recomendações para o seu aprimoramento ou para o debate de priorização dos 

recursos públicos na sua execução. 

A partir dos resultados da avaliação executiva, outras abordagens de avaliação poderão ser 

desenvolvidas, aprofundando-se em um determinado componente da política, como em seus 

efeitos sobre a realidade, no caso da avaliação de resultado ou de impacto, ou na capacidade 

de fornecimento do produto ou do serviço planejado, com a execução da avaliação de 

processo ou da análise de eficiência.  

A figura abaixo ilustra o papel da avaliação executiva como porta de entrada para as 

avaliações a serem realizadas nos comitês dos órgãos centrais. 

 

Figura - Avaliação Executiva como porta de entrada para outras avaliações. Fonte: (Casa Civil da Presidência da República et al, 

2018) 
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APOSTA 1 

Reconhecimento Inicial 

Saiba o que entra no custo dos estoques, imobilizado e intangível adquirido separadamente. 

O custo inclui: preço de compra; tributos não recuperáveis; Frete (transporte); Seguro; 

Manuseio; outros custos diretamente atribuíveis (honorários, preparação do local)  

Não entra no custo (é VPD): descontos comerciais, abatimentos, custos administrativos, 

perdas anormais. 

APOSTA 2 

Saiba quais são as bases de mensuração dos ativos e passivos 

Bases do Ativo Bases do Passivo 

Custo Histórico (E, GO, Es) Custo Histórico (E, GO, Es) 

Valor de Mercado (E/S, O, N)* Valor de Mercado (E/S, O, N)* 

Custo de reposição/substituição (E, O, Es) Preço Presumido (E, O, Es) 

Preço líquido de venda (S, O, Es)  Custo de liberação (S, O, Es) 

Valor em uso (S, NO, Es) Custo de cumprimento (E, NO, Es) “é  ó s” 

E – Entrada; GO – Geralmente Observável; Es – Específica; O – Observável; NO – Não observável 

* quando o mercado é aberto, ativo e organizado 

 

 

  

CONTABILIDADE PÚBLICA - PROF. GILMAR POSSATI 
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APOSTA 3 

Saiba as principais definições das Normas (a seguir 3 importantes) 

Equivalentes de Caixa = aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente 

conversíveis em valor e sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. 

Propriedade p/ Investimento = propriedade mantida para auferir receitas de aluguel ou para 

valorização do capital, ou para ambas, e, não para uso ou venda. 

Objeto de custo é a unidade que se deseja mensurar e avaliar os custos. 

APOSTA 4 

Reconhecimento das VPAs e VPDs 

 Sempre no momento do fato gerador.  

 Fato gerador da VPA Tributária = lançamento da receita orçamentária 

 Fato gerador da VPD = regra geral na liquidação da despesa orçamentária 

 VPD antes da liquidação = 13º Salário;  

 VPD após a liquidação = Suprimento de fundos (prestação de contas); Uso de material 

de consumo. 
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Apostas Específicas – Contabilidade e Finanças 
 

 

APOSTA 1 

A FGV gosta de apresentar fatos contábeis e pedi os efeitos desses fatos contábeis sobre os 

índices de liquidez e endividamento da empresa. Assim, fique atento ao efeito de uma 

compra à vista ou a prazo nos índices de liquidez e endividamento de uma empresa. E a volta 

também, às vezes, a banca coloca o seguinte: qual fato contábil provoca uma 

redução/aumento no índice de liquidez/endividamento da empresa. 

APOSTA 2 

 Liquidez corrente = Ativo circulante / Passivo circulante 

 Liquidez Seca = (Ativo Circulante – Estoque – despesas antecipadas) / Passivo 

Circulante 

 Liquidez Imediata = Disponibilidades / Passivo Circulante 

 Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a longo prazo) / (Passivo circulante + 

Passivo não circulante)  

APOSTA 3 

Endividamento total = Exigível total / Exigível total + PL 

Garantia de capital de terceiros = Exigível total / PL 

Composição do endividamento = Passivo Circulante / Exigível total 

APOSTA 4 

Para verificar a estrutura das demonstrações contábeis --> Análise Vertical 

Para verificar o comportamento/evolução de determinada conta --> Análise Horizontal 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - PROF. JÚLIO CARDOZO 
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APOSTA 1 

Na distribuição geométrica, um experimento é realizado até a obtenção do primeiro sucesso.  

A média é dada pela relação E(x) = 1/p e a variância é dada pela relação VAR(x) = (1 – p)/p2, 

onde p é a probabilidade de sucesso. 

APOSTA 2 

P-valor é o menor nível de significância para o qual se rejeita a hipótese nula.  Quando o nível 

de significância for maior ou igual ao p-valor, rejeita-se a hipótese nula e quando o nível de 

significância for menor que o p-valor não se rejeita a hipótese nula. 

APOSTA 3 

A covariância amostral também possui o fator de Bessel [n/(n-1)].  Assim a covariância 

amostral será calculada por Média dos produtos menos o produto das médias, multiplicada 

pelo fator de Bessel. 

APOSTA 4 

Na amostragem estratificada, dividimos a população em grupos (chamados de estratos) e são 

escolhidos aleatoriamente alguns elementos (amostra) de todos os estratos.  

Preferencialmente, os elementos dos estratos devem ser bastante homogêneos. 

APOSTA 5 

Na amostragem por conglomerados, dividimos a população em grupos (chamados 

conglomerados) e são escolhidos aleatoriamente alguns estratos onde são observados todos 

os elementos de cada estrato. 

 

 

ESTATÍSTICA - PROF. CARLOS HENRIQUE 
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Apostas Específicas – Correição e Combate 
 

 

APOSTA 1 

Como efeitos da condenação, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função 

pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos e a perda do cargo, do mandato ou da função 

pública, envolvendo o crime de abuso de autoridade (art.4º, II e III, c/c art;4º, §único), 

dependem de reincidência específica e deverão ser declarados motivadamente na sentença, 

ou seja, não são automáticos. 

APOSTA 2 

Os crimes de abuso de autoridade são crimes próprios, ou seja, tem que ser praticados por 

agentes públicos, entretanto, cabe coautoria ou participação com o particular, desde que 

este atue sabendo da condição daqueles. 

APOSTA 3 

O conceito legal de organização criminosa está previsto no art.1º, §1º, da lei nº12850/2013, 

abaixo: Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, 

com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante 

a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que 

sejam de caráter transnacional. 

APOSTA 4 

As três fases da lavagem de capitais são: ocultação, dissimulação e integração dos bens, 

direitos ou valores à economia formal. Lembrando que, para se configurar o crime de 

lavagem, não é necessário passar por todas as fases, a passagem por uma já é o suficiente. 

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - PROF. ANTÔNIO PEQUENO 
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APOSTA 1 

O devido processo legal - fundamental ao sistema processual - faz referência ao princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade e busca desenvolver o processo de modo a observar os 

ditames legais. 

APOSTA 2 

São características dos litígios estruturais serem contínuos, coletivos, complexos, 

multipolares e exigem a adoção de políticas públicas para a implementação da decisão 

judicial. 

APOSTA 3 

A teoria eclética do direito da ação exige, para regularidade procedimental, a verificação do 

interesse de agir e da legitimidade ad causam. Já a teoria da asserção, em complemento, 

trata da forma de serem evidenciadas no processo: pelas asserções da parte autora (conduz 

a sentença terminativa, se ausente) ou ao longo do procedimento (conduz a sentença 

definitiva, se ausente). 

APOSTA 4 

A sentença de mérito tem força de lei nos limites daquilo que foi decidido e em relação às 

questões expressamente decididas pelo juiz. Apenas fará coisa julgada material aquilo que 

constar do dispositivo da sentença. Assim, não transitam em julgado os motivos e a verdade 

dos fatos. 

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PROF. RICARDO TORQUES 
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APOSTA 1 

O art. 2º estabelece que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas OBJETIVAMENTE, nos 

âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu 

interesse ou benefício, exclusivo ou não. No entanto, não esqueça: a responsabilização da 

pessoa jurídica NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL de seus dirigentes ou 

administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.  

APOSTA 2 

Na esfera administrativa, são sanções aplicáveis às pessoas jurídicas consideradas 

responsáveis pelos atos lesivos à administração pública:  multa, no valor de 0,1% (um décimo 

por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da 

instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à 

vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e a publicação extraordinária da 

decisão condenatória. A aplicação dessas sanções NÃO EXCLUI, EM QUALQUER HIPÓTESE, 

a obrigação da reparação integral do dano causado.  

APOSTA 3 

A celebração do acordo de leniência: 

 ISENTARÁ A PESSOA JURÍDICA das sanções de: publicação extraordinária da 

decisão condenatória e de proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, 

doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições 

financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo PRAZO MÍNIMO DE 

01 E MÁXIMO DE 05 ANOS; e  

 

 REDUZIRÁ EM ATÉ 2/3 o valor da multa aplicável. 

 

 

LEI ANTICORRUPÇÃO - PROF. MARCOS GIRÃO 
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APOSTA 4 

Caso descumpra o acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo 

acordo pelo prazo de 03 ANOS contados do conhecimento pela administração pública do 

referido descumprimento e é a CGU o órgão competente para celebrar os acordos de 

leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no caso de atos lesivos praticados 

contra a administração pública estrangeira. 

 

Apostas Específicas – Tecnologia da Informação 
 

 

APOSTA 1 

Workloads são volumes de trabalho a serem operados em nuvem que representam uma 

necessidade de negócio. A partir do tipo de Workload, define-se a estratégia de configuração 

dos serviços em nuvem. Os principais tipos são: Static Workload, Periodic Workload, Once-in-

a-lifetime Workload, Unpredictable Workload e Continuously Changing Workload. O primeiro 

não usufrui das vantagens do serviço por não conter variações de tráfego, diferentemente 

dos demais que podem ter benefícios como o auto-scalling e pay-per-use de forma efetiva. 

APOSTA 2 

Serviços em nuvem do tipo SERVERLESS buscam a simplificação do processo de 

desenvolvimento, testes e deploy de aplicações. Gera-se independência e abstração no 

processo de provisionamento e gerenciamento de servidores. Sua arquitetura é orientada a 

serviços com faturamento por eventos e tempo de processamento. Trata-se de conceito 

moderno tendo como público potencial as pequenas empresas e startups. 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PROF. ANDRÉ CASTRO 
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APOSTA 3 

Foi implementado o algoritmo de criptografia DES com vistas a ter uma comunicação segura 

e confidencial. Além disso, os mecanismos de autenticação também foram aprimorados, 

passando a suportar funções HASH MD5 e SHA. Diz-se, portanto, que a versão 3 implementou 

técnicas que garantem a confidencialidade, integridade, autenticidade e controle de acesso. 

É importante citar também o suporte ao protocolo SSL, permitindo a criação de túneis 

seguros de comunicação. 

APOSTA 4 

O SIP é um protocolo simples e versátil, que atua na porta 5060, sendo usado de forma 

universal e reconhecido como padrão no e-PING. Possui estrutura baseada no HTTP, com 

dinâmica de Requisição e Resposta. Não se restringe ao protocolo RTP e não possui 

capacidade de implementar QOS diretamente.  

O protocolo H.323 é um guarda-chuva de protocolos, com destaques ao H.225 RAS e H.225 

Call Signallings. Possui implementação restrita ao RTP. Possui como componentes: Terminais 

(obrigatório); Gatekeepers, Gateways e MCU's (opcionais). 

 

 

APOSTA 1 

Uma das novas features do Java17 é sealed classes - somente classes habilitadas podem 

estender. 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PROF. RAPHAEL LACERDA 
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APOSTA 2 

No Hibernate, uma Session é sempre criada através de uma SessionFactory. É um objeto leve 

e deve ser instanciado um por Thread. Já a SessionFactory é um objeto pesado e deve ser um 

Singleton na aplicação. 

APOSTA 3 

Na Arquitetura Hexagonal as ports são interfaces, podendo ser Services e Repositories por 

exemplo. Já os Adapters são divididos em dois: primários / drivers, que dizem a aplicação para 

fazer algo, ou secundários / driven, que são direcionados pela aplicação para fazer algo. 

 

APOSTA 4 

O propósito principal do Webpack é juntar os arquivos JS em um bundle para serem usados 

pelo browser. 
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APOSTA 5 

No Vue.js para passar dados do componente PAI para o filho são utilizadas as properties. Já 

para passar dados do FILHO para o pai são usados eventos. 

 
 

 
 
FILHO →  
 
 
 
 
 
 
PAI →  
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APOSTA 1 

O programa é extenso e descrito genericamente o que permite encaixar infinita 

complexidade técnica. Daí a dica: focar na compreensão dos conceitos fundamentais, que 

podem, por si só, ajudar na resolução de questões que pareçam muito mais difíceis! 

APOSTA 2 

1. Aprendizado de Máquina visa extrair dos dados (treinamento) regras que generalizem 

para novas observações (teste). 

2. Aprendizado supervisionado: quando observações (dados de um indivíduo) estão 

associadas a uma variável alvo (Target) que será o objetivo do modelo preditivo, que 

irá guiar (supervisionar) o processo de treinamento. 

3. Aprendizado não-supervisionado, quando não há uma variável alvo conhecida para 

cada observação. Assim, só resta encontrar regularidades estatísticas nos dados 

brutos, por exemplo, agrupando-os por similaridade, mas sem saber se os grupos 

resultantes serão relevantes. 

APOSTA 3 

Classificação: tipo de aprendizado supervisionado em que a variável alvo é discreta ou 

categórica, ou seja, assume um limitado número de possíveis valores. 

Regressão: tipo de aprendizado supervisionado em que a variável alvo é um número 

contínuo, ou seja, pode assumir uma infinidade de possíveis valores. Exceção: "regressão 

logística" que, apesar do nome, é um algoritmo de classificação. 

 

 

CIÊNCIA DE DADOS - PROF. ERICK MUZART 
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APOSTA 4 

Uso e interpretação de uma matriz de confusão para avaliar os erros de classificação: 

 

A matriz de confusão acima apresenta três rótulos de classe (Legume, Hortaliça e Fruta); as 

colunas representam o número de ocorrências para cada tipo de previsão, as linhas são 

para cada valor real, assim cada célula representa o número de ocorrências que foi prevista 

de acordo com sua coluna mas tem o valor real da sua linha. Exemplo: a célula com o 

número 4 representa o número de vezes em que se previu Fruta quando na verdade eram 

Hortaliças. 

Assim, os elementos diagonais representam o número de pontos para os quais o rótulo 

previsto é igual ao rotulo verdadeiro, enquanto qualquer coisa fora da diagonal teve um 

rótulo atribuído erroneamente pelo classificador. Quanto maiores forem os valores 

diagonais da matriz de confusão, melhor o modelo adotado. [Adaptado de questão da 

Petrobras, de 19/2/2022]. 
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Apostas Específicas – Técnico Federal de Finanças e 

Controle 
 

 

APOSTA 1 

Processo Administrativo 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROF. STEFAN FANTINI 
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APOSTA 2 

Papéis do Administrador 
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APOSTA 3 

Tipos de Planejamento 

 

APOSTA 4 

Tipos de Controle 
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APOSTA 5 

Decisões Programadas x Decisões Não Programadas 

 

APOSTA 6 

Barreiras à Comunicação 

 



MANUAL DO APROVADO 

 

63 

 

APOSTA 1 

RECURSOS MATERIAIS X PATRIMONIAIS 

Os recursos materiais podem ser definidos como os elementos físicos que servem para a 

construção do produto final e funcionamento da organização, sempre caracterizados por não 

serem permanentes.  

Já os recursos patrimoniais são definidos como o conjunto de bens, valores, direitos e 

obrigações que possuam valor monetário quantificável e possam ser utilizados para gerar 

riqueza. O foco da atividade de administração patrimonial recai sobre os bens patrimoniais 

de caráter permanente (ao contrário dos materiais) que incluem instalações, veículos, 

móveis, equipamentos, etc. 

APOSTA 2 

ATRIBUTOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

Um sistema eficiente de classificação deve possuir e aplicar ao menos três atributos 

principais: abrangência, flexibilidade e praticidade. 

o Abrangência - deve permitir que a classificação possa incluir um vasto número de 

diferentes tipos de materiais, englobando uma grande variedade de características como 

peso, forma, dimensão, custos, aspectos contábeis, etc. 

o Flexibilidade - deve proporcionar uma visão global do estoque e, especialmente, o inter-

relacionamento entre as diversas classificações.  

o Praticidade - exige simplicidade da classificação. Não deve exigir do classificador 

julgamentos subjetivos ou complexos, tarefas complicadas e conceitos abstratos. Deve ser 

simples e direta. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - PROF. RICARDO CAMPANARIO 
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APOSTA 3 

Estoques podem ser definidos como materiais, mercadorias ou produtos acumulados para 

utilização posterior, de modo a permitir o atendimento regular das necessidades dos 

usuários para a continuidade das atividades da empresa, sendo o estoque gerado, 

consequentemente, pela impossibilidade de prever-se a demanda com exatidão. Alguns 

tipos: 

 Máximo - quantidade máxima de estoque permitida para o material. A finalidade 

principal do estoque máximo é indicar a quantidade de ressuprimento.  

 Segurança ou Mínimo - Quantidade mínima possível capaz de suportar um tempo de 

ressuprimento (ou tempo de reposição) superior ao programado ou um consumo 

desproporcional (aumento inesperado da demanda, por exemplo). 

 Antecipação - São criados antecipando-se uma demanda futura como, por exemplo, 

uma época de pico de vendas (sazonalidade), um programa de promoções, férias 

coletivas ou ameaça de greve, etc.  

 Tamanho do Lote - Composto por itens comprados ou fabricados em quantidades 

maiores que o necessário. Ocorre pela busca de vantagens em função dos descontos 

de volume e redução de despesas como transporte e outras relacionadas. Também é 

chamado de estoque de ciclo. 

 Transporte - Existem pela necessidade de se transportar itens de um local ao outro, 

por exemplo, da fábrica ao centro de distribuição ou mesmo a um cliente. Chamados 

também de estoque de tubulação ou estoque de movimento ou estoque em trânsito.  

 Hedge - Envolve produtos que possam sofrer bruscas variações de preço de acordo 

com a oferta e demanda mundiais. Para se precaver em relação à flutuação de preços 

(aumento) a organização pode antecipar as compras de determinado material 

adquirindo o chamado estoque hedge. 

APOSTA 4 

LOGÍSTICA – CONCEITO, ATIVIDADES PRIMÁRIAS E DE APOIO 

Um dos conceitos de logística é o “ rocesso de gestão estratég ca da aquisição, 

movimentação e armazenagem de materiais, peças e estoques finais (e os fluxos de 

informação relacionados) por meio da organização e seus canais de comercialização, de tal 
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forma que as rentabilidades atual e futura sejam maximizadas através da execução de 

pedidos, visando custo-be efíc o”.  

A Logística envolve todas as atividades e atores da cadeia de valor (value chain): 

  

De acordo com Ronald Ballou as atividades primárias na cadeia de suprimentos são: 

transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos. As demais são 

consideradas atividades de apoio. Veja a figura a seguir e memorize as atividades primárias. 

Essa cobrança é comum na FGV! 

 

APOSTA 5 

LOGÍSTICA – CADEIAS DE SUPRIMENTO 

A cadeia de suprimentos pode ser classificada como: 
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 Cadeia Direta - a cadeia direta 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.  

 Cadeia Reversa (ou Logística Reversa) - 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. Está 

diretamente ligada à reciclagem ou ao reaproveitamento de materiais. Outras 

movimentações ao longo da cadeia que também dependem da logística reversa são 

as devoluções (por danos, estoques sazonais e/ou em consignação, recalls, excesso 

de estoque, etc.). 

 Cadeia de Ciclo Fechado - por último, a cadeia de ciclo fechado (ou economia 

circular) é uma evolução dos dois primeiros conceitos. Neste modelo, tanto a 

logística direta como a reversa estão integrados e formam um único ciclo, de ida e 

volta e contínuo. O produto vai até o cliente, é consumido e retorna na forma de 

resíduo, sobras ou componentes, sendo novamente preparado para que volte ao 

mercado, dando continuidade ao ciclo e a cadeia formada. É o fenômeno 

denominado closed-loop supply chain. 

 

 

APOSTA 1 

O dispositivo Hub - também chamado de Concentrador - possui topologia física em estrela e 

topologia lógica em barramento. 

APOSTA 2 

O cabo coaxial possui largura de banda maior que o cabo de par trançado, porém não alcança 

taxas de transmissão tão altas quanto ele. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROF. DIEGO CARVALHO 
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APOSTA 3 

É importante saber diferenciar os principais protocolos da camada de transporte: 

 

APOSTA 4 

Por meio de ferramentas de busca, é possível pesquisar correspondências exatas utilizando 

o operador de aspas; é também possível pesquisar documentos na web com formatos 

específicos por meio do operador filetype. 

APOSTA 5 

Webmail (Ex: Gmail, Yahoo, etc.) é uma forma de acessar o correio eletrônico através da web, 

utilizando para tal um navegador e um computador conectado à Internet. Em outras palavras, 

trata-se de uma interface web – uma página web – utilizada para ler, escrever, enviar, 

receber, organizar e gerenciar e-mail através de um browser de forma online e totalmente 

interativa. Como o Webmail é uma página web que fornece uma interface web entre um 

cliente e um servidor de e-mails, ele – na verdade – utiliza o protocolo HTTP/HTTPS. 

APOSTA 6 

Assinatura Digital: trata-se de um método matemático de autenticação de informação digital 

tipicamente tratado como substituto à assinatura física, já que elimina a necessidade de ter 

uma versão em papel do documento que necessita ser assinado. Por meio de um Algoritmo 

de Hash, é possível garantir a integridade dos dados; Certificado Digital: documento 

eletrônico assinado digitalmente por uma terceira parte confiável – chamada Autoridade 

Certificadora – e que cumpre a função de associar uma entidade (pessoa, processo, servidor) 
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a um par de chaves criptográficas com o intuito de tornar as comunicações mais confiáveis e 

auferindo maior confiabilidade na autenticidade. 

APOSTA 7 

Principais Malwares: 

 

 

 

 



MANUAL DO APROVADO 

 

69 

APOSTA 8 

Principais Ataques/Golpes: 
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APOSTA 1 

TABELAS – VERDADE 

NÃO 

Se uma proposição P assumir valor lógico V, sua negação, a proposição ~𝑷, assumirá valor 

lógico F e se uma proposição P assumir valor lógico F, sua negação, a proposição ~𝑷, assumirá 

valor lógico V. 

𝑃 ~𝑃 

V F 

F V 

“E”, “MAS”  

Uma  ro os ção com co ect vo “e” é verdade ra apenas quando todas as proposições 

simples integrantes assumem valor lógico V. Se, ao contrário, a proposição com conectivo 

“e”  ossu r  elo me os uma  arte falsa,  sso será suf c e te  ara gara t r que a  ro os ção 

será necessariamente F. 

P Q P ∧ Q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO - PROF. BRUNNO LIMA 
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Dica do professor!  

Como forma de memorizar, lembre-se de que o co ect vo “e” é exigente. Digo que ele é 

exigente porque a sentença será verdadeira somente se a proposição for composta apenas 

de verdades. O exigente não admite mentiras!  

 

“OU” 

Uma  ro os ção com co ect vo “ou” é verdade ra quando pelo menos uma das proposições 

simples integrantes possuir valor lógico V. Se, ao contrário, todas as proposições simples 

  tegra tes assum rem valor lóg co F, a  ro os ção com co ect vo “ou” assum rá valor lóg co 

F.  

P Q P ∨ Q 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 

 

Dica do professor!  

Como forma de memorizar lembre-se de que o co ect vo “ou” é “abOUbalhado”. D go que 

ele é um  ouco “bob  ho”  orque  ara esse co ect vo basta que seja d ta uma verdade  ara 

que ele aceite a frase como toda verdadeira. Mesmo que tenhamos mentiras, se pelo menos 

uma  arte for verdade, ele acred ta  essa verdade, “f  ge que  ão vê as me t ras” e tor a a 

se te ça toda verdade ra. Porta to, a ú  ca cha ce de  rr tar o “abOUbalhado” (tor ar falsa 

toda a sentença) é contar mentiras o tempo todo, ou seja, apresentar uma proposição 

composta apenas por partes falsas. 
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“OU...OU...” 

Uma  ro os ção com co ect vo “ou... ou...” é verdade ra quando uma e somente uma das 

proposições simples integrantes assumir valor lógico V. 

 

P Q P ∨ Q 

V V F 

V F V 

F V V 

F F F 

 

Dica do professor!  

Como forma de memorizar lembre-se de que o co ect vo “ou... ou...” gosta de exclusividade. 

E quem gosta de exclusividade não gosta de coisas repetidas. Quem gosta de exclusividade 

quer algo que seja único. Assim, numa proposição com o conectivo da exclusividade só 

podemos ter uma única verdade. Observe que na 1ª e na 4ª linha da tabela temos 

combinações que apresentam dois valores lógicos iguais, ou seja, isso não agrada ao 

co ect vo “ou...ou...” Afinal coisas iguais não marcam a ideia de exclusividade. 

 

“SE....ENTÃO...” 

Uma  ro os ção com co ect vo “se.… então..." terá valor lógico F apenas se a 1ª parte 

(antecedente) assumir valor lógico V e a 2ª parte (consequente) assumir valor lógico F. Em 

todas as outras combinações a proposição condicional assume valor lógico V. 
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P Q P → Q 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

Dica do professor!  

Como forma de memorizar lembre-se da famosa e fantástica atriz Vera Fischer e use o 

m emô  co “Vera Fischer Fantástica”. Para e te der melhor observe que a segu da l  ha da 

tabela do co ect vo “se... e tão...” Perceba que é a ú  ca que a rese ta valor lóg co F (V → F 

= F). Dessa forma destacamos a única exceção da tabela. Todas as outras combinações na 

tabela desse conectivo terão valor lógico V. 

 

“SE E SOMENTE SE” 

Uma  ro os ção com co ect vo “se e somente se” assume valor lóg co verdade ro quando as 

proposições simples integrantes possuírem valores lógicos iguais. Nos demais casos a 

bicondicional será falsa. 

 

P Q P ⟷ Q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 
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Dica do professor!  

Como forma de memorizar lembre-se de que o nome da operação lógica associada ao 

conectivo “se e somente se” é BIcondicional. O prefixo BI remete    de a de “dois”, “duplo”, 

“duas vezes”. Guarde que  a tabela desse conectivo sempre devemos ter DOIS valores iguais 

para que a proposição seja verdadeira. Duas partes verdadeiras ou duas partes falsas, mas, 

na bicondicional, sempre em dupla. Ah! Outro detalhe: o símbolo desse conectivo também 

é uma seta o quê? Seta DUPLA!  

 

APOSTA 2 

DIAGRAMAS LÓGICOS 

 

TODO A É B 

Todo A é B é equivalente a Nenhum A não é B. 

TODO ⇔ NENHUM + NÃO 

Observação: 

Todo A é B não é equivalente a Todo B é A. 

(Essa forma canônica não é comutativa) 

De forma geral é representada assim: 

 

Todo A é B é equivalente a Se x é A, então x é B. 
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NENHUM A É B 

 

Nenhum A é B é equivalente a Todo A não é B. 

NENHUM ⇔ TODO + NÃO 

Observação: 

Nenhum A é B é equivalente a Nenhum B é A. 

(Essa forma é comutativa) 

 

De forma geral é representada assim: 

 

Nenhum A é B é equivalente a Se x é A, então x não é B. 
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ALGUM A É B 

 

 

Algum A é B é equivalente a Algum B é A. 

(Essa forma é comutativa) 

Observação: 

O qua t f cador “algum” é equ vale te a “existe”, “ elo menos um”, “há”. 

Exemplo: 

Algum aluno é brasileiro é equivalente a: 

Existe aluno que é brasileiro. 

Pelo menos um aluno é brasileiro. 

Há aluno que é brasileiro. 

 

De forma geral é representada assim: 

 

 

 

Algum A é B é equivalente a x é A e x é B. 
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ALGUM A NÃO É B 

 

 

Algum A não é B é equivalente a Nem todo A é B. 

ALGUM + NÃO ⇔ NEM TODO 

Observação: 

Algum A não é B não é equivalente a Algum B não é A. 

(Essa forma canônica não é comutativa) 

 

De forma geral é representada assim: 

 

Algum A não é B é equivalente a x é A e x não é B. 

 

 

APOSTA 3 

NEGAÇÕES DAS PROPOSIÇÕES CATEGÓRICAS 

 

       FORMA CANÔNICA                         NEGAÇÃO 

Todo A é B Algum A não é B ou Nem todo A é B 

Nenhum A é B Algum A é B 

Algum A é B Nenhum A é B ou Todo A não é B 

Algum A não é B Todo A é B ou Nenhum A não é B 
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APOSTA 4 

NEGAÇÕES E EQUIVALÊNCIAS - COMUTATIVIDADE 

À exceção do conectivo “se... então...”, todos os demais são comutativos, ou seja, admitem 

a troca de posições entre as proposições simples integrantes sem perda do sentido lógico. 

 

𝑃 ∧ 𝑄 ⇔ 𝑄 ∧ 𝑃 

𝑃 ∨ 𝑄 ⇔ 𝑄 ∨ 𝑃 

𝑃 ∨ 𝑄 ⇔ 𝑄 ∨ 𝑃 

𝑃 ↔ 𝑄 ⇔ 𝑄 ↔ 𝑃 

 

Exemplos: 

a) A  ro os ção “Da ço e  ão corro”  ode ser escr ta como “Não corro e da ço”. 

b) A  ro os ção “Não estudo mu to ou sou a rovado” é equ vale te   “Sou a rovado ou 

não estudo mu to”. 

c) A  ro os ção “Ou com ro um carro ou com ro uma casa”  ode ser escr ta como “Ou 

com ro uma casa ou com ro um carro”. 

d) A  ro os ção “Ber ardo  ão é e ge he ro se e some te se A a é  rofessora” é 

equ vale te   “A a é  rofessora se e some te se Ber ardo  ão é e ge he ro”.  
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APOSTA 5 

COMBINAÇÕES, ARRANJOS E PERMUTAÇÃO 

ARRANJOS SIMPLES 

São agrupamentos de n elementos distintos, tomados p a p, de tal forma que a ordem dos 

elementos é importante. 

Fórmula para cálculo:  

)!(

!
,

pn

n
A pn




 

 

Resumindo: 

 Elementos distintos. 

 Não usamos todos os elementos. 

 A ordem dos elementos É IMPORTANTE (faz 

diferença). 

 

 

APOSTA 6 

COMBINAÇÕES SIMPLES 

São agrupamentos de n elementos distintos, tomados p a p, de tal forma que a ordem dos 

elementos não é importante. 

Fórmula para cálculo:  

)!(!

!
,

pnp

n
C pn
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Resumindo: 

 Elementos distintos. 

 Não usamos todos os elementos. 

 A ordem dos elementos NÃO É IMPORTANTE (não faz 

diferença) 

 

Casos clássicos envolvendo combinações simples: 

 Formação de equipes, grupos, comissões (desde que não se estabeleçam funções para 

os elementos). 

 Número de  art das de um cam eo ato com “ ” equ  es (em cada tur o). (𝐶𝑛,2) 

 Número de cum r me tos em um eve to com “ ”  essoas. (𝐶𝑛,2) 

 Número de jogos possíveis na Mega-Sena. 

 

APOSTA 7 

PERMUTAÇÕES SIMPLES 

São agrupamentos de n elementos distintos, tomados em grupos de n elementos. 

Fórmula para cálculo:  

!nPn   
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Resumindo: 

 Elementos distintos. 

 Usamos todos os elementos. 

 A ordem dos elementos É IMPORTANTE (faz 

diferença). 

 

 

APOSTA 8 

PERMUTAÇÕES COM REPETIÇÃO 

São agrupamentos de n elementos, onde um dos elementos aparece repetido  vezes, outro 

  vezes, outro   vezes, etc... 

Fórmula para cálculo:  

...!!!

!,...,,



 n
PRn 

 

 

Resumindo: 

 Pelo menos um elemento repetido. 

 Usamos todos os elementos. 

 A ordem dos elementos É IMPORTANTE (faz 

diferença). 
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APOSTA 9 

PERMUTAÇÕES CIRCULARES 

São agrupamentos de n elementos distintos, tomados em grupos de n elementos e dispostos 

em volta de um círculo. 

Fórmula para cálculo:  

)!1(  nPCn  

 

Resumindo: 

 Elementos distintos e dispostos em volta de um 

círculo 

 Usamos todos os elementos. 

 A ordem dos elementos É IMPORTANTE (faz 

diferença). 

 

 

APOSTA 10 

COMBINAÇÕES COM REPETIÇÃO 

São agrupamentos de n elementos distintos ou não, tomados p a p, de tal forma que a ordem 

dos elementos não é importante. 

Fórmula para cálculo:  ppnpn CCR ),1(, 
 

Observação: O cálculo de pnCR , , representa também o número de soluções inteiras não 

negativas da equação 
pxxxx n  ...321  
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Resumindo: 

 Elementos distintos ou não. 

 A ordem dos elementos NÃO É IMPORTANTE (não faz 

diferença) 
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