


Após sair da prova, confira o nosso 
Gabarito Extraoficial  

APRESENTAÇÃO 

Olá, futuro (a) aprovado (a) no concurso da Controladoria Geral da União (CGU). 

Amanhã é um dia decisivo. É o dia da tão esperada prova do concurso do Tribunal 
de Contas da União. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, com 
medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para lhe 
ajudar! 

Pensando em lhe deixar afiado (a) para o seu exame, convocamos o nosso time de 
professores para a Revisão de Véspera CGU. Serão quase 12 HORAS de aulas 
com as últimas dicas imperdíveis para a sua prova.   

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

Aqui está todo o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a 
Revisão. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer 
anotações, destacar os pontos importantes e muito mais.   

Caso ainda não tenha visto, nossa Revisão de Véspera CGU seguirá a seguinte 
programação: 



Está preparado (a)? Então vamos começar! 
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ORGANIZAÇÃO GERAL DA CGU

Prof. Herbert Almeida
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Organização geral

Lei 13.844/2019,

Art. 19. Os Ministérios são os seguintes:

[...] XVI - Controladoria-Geral da União.

Lei 13.844/2019,

Art. 20. São Ministros de Estado:

I - os titulares dos Ministérios;

Estrutura da CGU

Decreto 9.681/2019,

Art. 2º A Controladoria-Geral da União tem a seguinte estrutura organizacional:

I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado da Controladoria-
Geral da União: [...]
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Estrutura da CGU
II - órgãos específicos singulares:

a) Secretaria Federal de Controle Interno:

1. Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento;

2. Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública;

3. Diretoria de Auditoria de Previdência e Benefícios;

4. Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura;

5. Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão; e

6. Diretoria de Auditoria de Estatais; e

b) Ouvidoria-Geral da União;

c) Corregedoria-Geral da União:

1. Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal;

2. Diretoria de Responsabilização de Entes Privados; e

3. Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos;

Estrutura da CGU
II - órgãos específicos singulares:

d) Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção:

1. Diretoria de Transparência e Controle Social;

2. Diretoria de Promoção da Integridade; e

3. Diretoria de Prevenção da Corrupção; e

e) Secretaria de Combate à Corrupção:

1. Diretoria de Acordos de Leniência;

2. Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas; e

3. Diretoria de Operações Especiais;

III - unidades descentralizadas: Controladorias Regionais da União nos Estados; e

IV - órgãos colegiados:

a) Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção;

b) Comissão de Coordenação de Controle Interno; e
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Estrutura da CGU
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Conselho de Transparência 

Pública e Combate à Corrupção 

 Presidido pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União

 Composição paritária:

 de representantes da sociedade civil organizada

 de representantes do governo federal.

Comissão de 

Coordenação 

de Controle 

Interno
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Competências da CGU

Prof. Herbert Almeida

Competências da CGU

 Controladoria

 Coordenação do SCI

 Decisão preliminar sobre denúncias e representações

 Receber reclamações e denúncias

 Instauração e avocação de procedimentos e processos administrativos

 Proposição de medidas legislativas ou administrativas p/ evitar repetição de
irregularidades

 Orientação normativa

 Apuração de dano ao erário
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Competências da CGU

Competências da CGU
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COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA CGU

Prof. Herbert Almeida

Competências da SFC

 órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal;

 normatização e supervisão técnica do SCI

 verificar o cumprimento das regras da LRF

 avaliar e supervisionar os trabalhos de auditoria;

 realizar auditorias;

 auxiliar o Ministro de Estado na elaboração da prestação de contas anual do Presidente da
República;

 determinar a instauração de tomadas de contas especiais;

 avaliar o cumprimento das metas do PPA + execução dos orçamentos e programas de governo;
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Competências da CRG

 órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo federal;

 normatização e supervisão técnica do Sistema de Correição

 fiscalizar a efetividade da aplicação das leis de responsabilização administrativa de
servidores, empregados públicos e entes privados;

 analisar denúncias e representações contra servidores, empregados públicos e entes
privados;

 instruir procedimentos disciplinares, propor avocação;

 promover capacitação.

Competências da OGU

 Órgão central do Sistema de Ouvidoria do PEF;

 Monitorar a atuação das ouvidorias;

 Promover conciliação (cidadãos e APU);

 Receber, analisar e encaminhar: denúncias, reclamações, solicitações, elogios,
sugestões e pedidos de acesso à informação;

 Assistir o Ministro / decidir / fiscalizar: regras da LAI e do RLAI;

 Receber manifestações sobre serviços públicos

 Promover formas de participação popular na fiscalização da prestação dos serviços
públicos
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Competências da SCC

 Propor normatização, sistematização e padronização

 Supervisionar, coordenar e orientar a atuação das unidades da CGU nas negociações
dos acordos de leniência;

 Atividades de inteligência e de produção de informações estratégicas, inclusive por
meio de investigações; e

 Coordenar as atividades que exijam ações integradas da CGU em conjunto com outros
órgãos e entidades de combate à corrupção, nacionais ou internacionais.
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SISTEMAS ESTRUTURANTES

Prof. Herbert Almeida

Órgão central vs. “setoriais”

Sistema Órgão Central “Unidades” setoriais

Sistema de Controle 
Interno

CGU / SFC Órgãos setoriais (Ciset):
 Casa-Civil
 AGU
 MRE
 MD
Unidades setoriais (MD): unidades de CI dos Comandos
Militares

Sistema de Correição CGU (por meio da CRG) Unidades de correição dos órgãos e entidades

Sistema de Ouvidoria CGU (por meio da OGU) Ouvidorias da APF
(se não houver: unidade responsável pela ouvidoria)

Sistema de Integridade STPC Unidades nos órgãos e nas entidades responsáveis pela
gestão da integridade
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SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Prof. Herbert Almeida

Finalidades do SCI

Art. 20. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem as seguintes finalidades:

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 nas entidades da Administração Pública
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.
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Atividades

Art. 3o O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal compreende o conjunto das atividades relacionadas
à avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União e à avaliação da gestão dos administradores públicos federais, bem como o controle das
operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da União.

§ 1o A avaliação do cumprimento das metas do Plano Plurianual visa a comprovar a conformidade da sua execução.

§ 2o A avaliação da execução dos programas de governo visa a comprovar o nível de execução das metas, o alcance
dos objetivos e a adequação do gerenciamento.

§ 3o A avaliação da execução dos orçamentos da União visa a comprovar a conformidade da execução com os limites e
destinações estabelecidos na legislação pertinente.

§ 4o A avaliação da gestão dos administradores públicos federais visa a comprovar a legalidade e a legitimidade dos
atos e a examinar os resultados quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais.

§ 5o O controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da União visa a aferir a sua consistência e
a adequação dos controles internos.
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Atividades

Avaliação Objetivos

 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

 a legalidade e a legitimidade dos atos; e

 a 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

Técnicas de trabalho
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Técnicas de trabalho

Auditoria Fiscalização

 avaliar a gestão pública pelos:

 processos; e

 resultados gerenciais.

 comprovar se o objeto dos programas de governo:

 corresponde às especificações estabelecidas;

 atende às necessidades para as quais foi definido;

 guarda coerência com as condições e características
pretendidas.

 avaliar a aplicação de recursos públicos
por entidades de direito privado

 comprovar se mecanismos de controle são eficientes

 processos  programas

SISTEMA DE CORREIÇÃO

Prof. Herbert Almeida
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Instrumentos

Instrumentos da atividade 
de correição  

investigação preliminar

inspeção

sindicância

processo administrativo geral

processo administrativo disciplinar

Aplicação de sanções
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SISTEMA DE OUVIDORIA

Prof. Herbert Almeida

Definições

I - reclamação - demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço
público e à conduta de agentes públicos na prestação e na fiscalização desse serviço;

II - denúncia - ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução
dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes;

V - solicitação de providências - pedido para adoção de providências por parte dos
órgãos e das entidades administração pública federal;
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Definições

Definições

III - elogio - demonstração de reconhecimento ou de satisfação sobre o serviço
público oferecido ou o atendimento recebido;

IV - sugestão - apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento
de serviços públicos prestados por órgãos e entidades da administração pública
federal;

VIII - pseudonimização - 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.
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Manifestação

 Gratuita, não pode motivos determinantes, não pode recusar (se de acordo);

 Preferencialmente: meio eletrônico;

 Fala.br (uso obrigatório – exceto para estatal independente);

 Resposta: até 30 dias (prorrogáveis por igual período).

SISTEMA DE INTEGRIDADE

Prof. Herbert Almeida
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Manifestação

OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida
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Direito Administrativo

Prof. Antonio Daud

IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA
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(FGV/MP-BA -2022)

O Ministério Público do Estado da Bahia ajuizou em face de João, ex-prefeito do Município
Alfa, ação civil pública de improbidade administrativa, imputando-lhe a prática de ato ilícito
que causou prejuízo ao erário, na medida em que frustrou a licitude de processo licitatório
para beneficiar determinada sociedade empresária, acarretando perda patrimonial efetiva
ao Município. No caso em tela, no bojo da citada ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, além do ressarcimento ao erário, João está sujeito a algumas sanções como,
por exemplo:

(FGV/MP-BA -2022)

(A) pena privativa de liberdade de reclusão, suspensão dos direitos políticos por
determinado prazo e indisponibilidade de bens;

(B) cassação dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou de
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por prazo determinado e prisão;

(C) pena privativa de liberdade de detenção, multa penal e proibição de contratar com o
poder público por prazo determinado;

(D) perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por determinado prazo e
pagamento de multa civil;

(E) indisponibilidade de bens, perda da função pública e proibição para sempre de contratar
com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
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TABELA DE

SANÇÕES

ENRIQUECIMENTO PREJUÍZO V. PRINCÍPIO

D. POLÍTICOS

MULTA

PROIB. CONTRATAR

P. FUNÇÃO

P. BENS

até 14 anos até 12 anos

= ACRÉSCIMO = DANO até 24 x REMUN.

até 4 anosaté 14 anos até 12 anos

(dano ef.)

dolo nos atos de 
improbidade

exigido em todas as categorias

dolo = vontade livre e consciente de alcançar o 
resultado ilícito da LIA

não basta a 
voluntariedade do 

agente

divergência de interpretação da lei não 
configura improbidade

ainda que não
pacificada

mesmo que não seja
posteriormente

prevalecente
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Sanções - apurações 
em várias instâncias

Absolvição criminal sobre mesmos fatos

Confirmada por decisão colegiada

Impede o trâmite da ação por 
improbidade

Sentenças civis e penais se comunicam com a 
ação por improbidade

Inexistência de conduta

Negativa de autoria

Compensação com sanções de outras esferas

ou

ACESSO À INFORMAÇÃO
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di
re

tr
iz

es

publicidade = regra geral
sigilo = exceção

divulgação de informações de interesse 
público

independentemente de 
solicitações 

utilização de recursos de TI

fomento da cultura de transparência

desenvolvimento do controle social

Ac
es

so
 à

 in
fo

rm
aç

ão

Produzida ou acumulada por órgãos 
públicos 

(arquivos públicos)

Produzida ou custodiada por PF/EP + 
vínculo com p. púb. (vínc. cessado ou não)

Primária, íntegra, autêntica e atualizada

Orient. s/ procedimento p/ conseguir 
acesso (+local)

Sobre ativ. exercidas pelos órgãos 
(Pol/Org/Serv)

Sobre utilização de rec. Pub e patrim. 
Púb. (L&C)

Sobre Programas, projetos e ações 
(Acomp/Result/Met/Indic)

Sobre resultados de inspeções, 
auditorias, PC (exe. anter.)

Não compreende projetos de P&D científicos ou tecnológicos
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado
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Pe
di

do
 d

e 
ac

es
so

Qualquer interessado

Identificação do requerente
especificação da 

informação

Concessão de imediato (regra)

Prazo = 20 + 10 dias

Indeferimento

total ou parcial

inteiro teor da decisão

extravio (sindicância)
Regra = serviço gratuito

+

Re
cu

rs
os

Ao superior da autoridade que havia decidido

À autoridade máxima do órgão (decreto)

à CGU
Após tentado pelo menos 1 recurso dentro do 

órgão (lei)

CMRI caso negado o recurso pela CGU
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ultrassecreto

secreto

reservado Risco ao PR, Vice e 
familiares

Graus de 

sigilo

25

15

5

hi
pó

te
se

s 
de

 s
ig

ilo

pôr em risco a defesa e a soberania nacionais 

pôr em risco a integridade do território nacional

prejudicar/pôr em risco a condução de negociações/relações internacionais do País

informações que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e 
organismos internacionais

pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população

oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País

prejudicar/causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas
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hi
pó

te
se

s 
de

 s
ig

ilo

prejudicar/causar risco a 

projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico

sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico 
nacional

pôr em risco a segurança de 

instituições 

altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares

comprometer atividades de 

inteligência

investigação/fiscalização em andamento, relacionadas com a 
prevenção ou repressão de infrações

AGENTES PÚBLICOS
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(FGV/PM-AM – Oficial -2021)

A Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Estado Alfa recebeu denúncia
anônima narrando, de forma circunstanciada e com detalhes, que os Oficiais da Polícia
Militar João e Maria estão envolvidos em atos de corrupção, recebendo propina de
determinada associação para tráfico de drogas. No caso em tela, de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a instauração de processo administrativo
disciplinar (PAD) pelo órgão competente, com base em denúncia anônima, é

(FGV/PM-AM – Oficial -2021)

(A) proibida, haja vista que a Constituição da República expressamente proíbe o anonimato
para fins de início de processo administrativo sancionador.

(B) proibida, haja vista que o denunciante tem a obrigação legal de se identificar, inclusive
para ser eventualmente responsabilizado em caso de denunciação caluniosa.

(C) proibida, diante da presunção de legalidade e legitimidade dos atos praticados por
policiais militares, que só pode ser afastada por PAD iniciado a partir de denúncia não
apócrifa.

(D) permitida, desde que haja prévia decisão judicial autorizando o início da investigação,
diante do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

(E) permitida, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou
sindicância, diante do poder-dever de autotutela imposto à Administração Pública.
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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.

SUM STJ 611: denúncia anônima

Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a

pena de demissão em razão da prática de improbidade

administrativa, independentemente de prévia condenação, por
autoridade judicial, à perda da função pública.

SUM STJ 651: PAD + IMPROBIDADE



31

A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade

para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando

caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n.
8.112/1990.

SUM STJ 650: PODER DISCIPLINAR VINCULADO

A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar

prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem
apurados.

SUM STJ 641: INSTAURAÇÃO DO PAD
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Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990

iniciam-se na data em que a autoridade competente para a

abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do

fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido –

sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a
fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.

SUM STJ 635: CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO

É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo

disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente
e respeitados o contraditório e a ampla defesa

SUM STJ 591: PROVA EMPRESTADA
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Re
m

un
er

aç
ão

 /
 s

ub
sí

di
o

Fixada por lei Não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos

Revisão geral anual

Sempre na mesma data

Sem distinção de índices

Não é obrigatória

Vedada vinculação ou equiparação de quaisquer espécies

Vinculação de reajuste de servidores estaduais/municipais a índices federais de correção 
monetária → inconstitucional

Incompatibilidade por 5 anos

atuar como PROCURAdor (salvo 
parentes de 2º grau)

VALER-se do cargo

Não pode retornar ao serviço?

LEsão aos cofres públicos

Aplicação irregular de $

Crime contra Ad. Pública

IMprobidade

COrrupção

STF
(ADI 2975)

Pena perpétua (inconstitucional)
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RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO

(FGV/PM-AM – Oficial – 2022)

O PM José, da Polícia Militar do Estado Alfa, e sua equipe realizavam operação policial em
determinada comunidade para reprimir o tráfico de drogas e, durante troca de tiros com
criminosos, atingiu a perna da criança Maria, de 4 anos, moradora da localidade. O laudo de
confronto balístico tornou incontestável o fato de que o projétil de arma de fogo que lesionou a
criança partiu do fuzil do Policial José. A criança Maria, representada pelos seus pais, procurou a
Defensoria Pública e ajuizou ação indenizatória em face
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(FGV/PM-AM – Oficial – 2022)

(A) de José, por sua responsabilidade civil direta e objetiva, sendo desnecessária a comprovação
de ter agido com dolo ou culpa, com base na teoria do risco administrativo.

(B) do Estado Alfa, por sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação de
ter agido o PM José com dolo ou culpa.

(C) da Polícia Militar do Estado Alfa, por sua responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a
comprovação de ter agido o PM José com dolo ou culpa.

(D) do Estado Alfa, por sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação
de ter agido o PM José com dolo ou culpa, com base na teoria do risco administrativo.

(E) da Polícia Militar do Estado Alfa, por sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária
a comprovação de ter agido o PM José com dolo ou culpa, com base na teoria do risco
administrativo.

AGENTE PÚBLICO NÃO 

RESPONDE PARENTE A 

VÍTIMA

RESPONSABILI

DADE CIVIL 

DO ESTADO

ÓRGÃO 

PÚBLICO NÃO 

RESPONDE 

PERANTE A 

VÍTIMA

AGENTE 

RESPONDE AO 

ENTE PÚBLICO 

VIA AÇÃO DE 

REGRESSO
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PROFIS. DA 
IMPRENSA 

FERIDO

COMÉRCIO DE 
FOGOS DE 
ARTIFÍCIO

CANCELAM. DE 
PROVAS DE 

CONCURSO (FRAUDE)

NOVA LEI DE LICITAÇÕES & 

CONTRATOS



37

NL
LC

 

Período de transição

Não se aplica às estatais

Não se aplica a 

operações de crédito

gestão da dívida pública

contratações sujeitas à 
legislação própria

Centralizado e

Nacional
gestão → comitê com 7

representantes

3 União → P. R.
2 Estados/DF → Cons. 

Nac. de Sec. de 
Administração

2 Mun → Confed. Nac. de 
Municípios
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Pregão 

Concorrência

ConcursoLeilão

Diálogo 
Competitivo

(FGV/PM-AM – Oficial – 2022)

Não obstante a frota das viaturas da Polícia Militar do Estado Beta ser relativamente nova, dez
veículos apresentam problemas mecânicos que demandam conserto. Foi instaurado um processo
administrativo, no bojo do qual se constatou que será necessária a contratação de serviços de
manutenção de veículos automotores com valor estimado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). No
caso em tela, com base na nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/21), a Polícia Militar do Estado
Beta
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(FGV/PM-AM – Oficial – 2022)

(A) pode proceder à contratação mediante dispensa de licitação, por expressa autorização legal.

(B) pode proceder à contratação mediante inexigibilidade de licitação, por expressa autorização
legal.

(C) deve proceder à contratação mediante prévia e indispensável licitação, preferencialmente na
modalidade pregão.

(D) deve proceder à contratação mediante prévia e indispensável licitação, preferencialmente na
modalidade convite.

(E) deve proceder à contratação mediante prévia e indispensável licitação, preferencialmente na
modalidade concorrência.

Rol exemplificativo

Rol taxativo

Contratação direta

Licitação dispensável
(discricionário)

Dispensada
(ato vinculado)

Inexigibilidade

inviabilidade de competição

art. 75

art. 76

art. 74

dispensa

decisão do legislador
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In
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da

de
 

Fornecedor exclusivo

Serviços técnicos especializados

Artista consagrado

Compra ou aluguel de imóvel

Credenciamento

Li
c.

 D
is

pe
ns

áv
el

 

Baixo valor

R$ 100 mil: O, SE e MVA

R$ 50 mil: C e DS

licitação realizada há máx. 1 ano

Deserta

Sem propostas válidas

Preços incompatíveis / manif. 
Superiores

Medicamentos p/ doenças raras

Emergência / calamidade duração do contrato máx. 1 ano
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PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS

Concessão 
comum

apenas TARIFA

Concessão 
especial (PPP)

Patrocinada
TARIFA 

+ CONTRAPRESTAÇÃO DO PODER 
PÚBLICO

Administrativa
CONTRAPRESTAÇÃO DO PODER 

PÚBLICO

Lei 8.987/1995

Lei 11.079/2004

Concessões
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PPPs

valor
igual ou superior a 

R$ 10 milhões

prazo
5 a 35 anos 

(incluída eventual prorrogação)

Vedada a delegação 
de

atividades exclusivas do Estado, regulação, poder de 
polícia e função jurisdicional

Vedado objeto 
único de

fornecimento de mão-de-obra

fornecimento e instalação de 
equipamentos

execução de obra pública

ATOS ADMINISTRATIVOS
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(FGV/FunSaúde-CE - Advogado -2021)

João estacionou seu veículo em local proibido, qual seja, na calçada em frente à entrada de

veículos do Hospital estadual Alfa. Avalie as duas providências distintas que podem ser

adotadas pelo poder público, observadas as cautelas e procedimentos legais cabíveis:

1ª - Agentes públicos competentes aplicam multa a João, como meio indireto de coação.

2ª - Agentes públicos competentes guincham o carro de João, como meio direto de execução

do ato administrativo.

De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, assinale a opção que apresenta os

atributos ou características do ato administrativo que diretamente ensejaram as duas

providências.

(FGV/FunSaúde-CE - Advogado -2021)

A Imperatividade e exigibilidade.

B Tipicidade e executoriedade.

C Autoexecutoriedade e presunção de legitimidade.

D Exigibilidade e autoexecutoriedade.

E Presunção de veracidade e imperatividade.
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ATRIBUTOS DOS ATOS

P
A

T
IPRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE E 

VERACIDADE

AUTOEXECUTORIEDADE

TIPICIDADE

IMPERATIVIDADE

EXIGIBILIDADE

E

MEIOS DIRETOS MEIOS INDIRETOS

Convalidação

Requisitos

Vícios sanáveis

Ausência de lesão ao IP

Ausência de prejuízo a 3os

Efeitos Retroativos !!!

Espécies 
(Carvalho Filho)

Ratificação

Reforma

Conversão



45

PODERES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Belo 
Horizonte

BH Trans

Ente federativo Soc. de economia

mista
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F

delegação por meio de lei

pessoa que integre a Administração Pública

capital social seja majoritariamente público

atividade exclusiva de

prestação de serviço 
público próprio do Estado

regime não concorrencial

(FGV/PC-RN – Agente e Escrivão - 2021)

João, delegado titular de certa delegacia, editou uma ordem de serviço, com a finalidade de distribuir e ordenar o

serviço interno da DP, definindo que o setor X, composto pelos agentes de Polícia Civil A, B, C e D, é responsável por

determinadas atividades.

De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, o citado ato administrativo ordinatório praticado por João

decorre do poder administrativo:

A disciplinar, que lhe permite praticar atos normativos internos com eficácia restrita àquela delegacia;

B hierárquico, que é um poder de estruturação interna da atividade pública;

C disciplinar, que lhe permite inovar no ordenamento jurídico no âmbito de sua circunscrição;

D de polícia, que lhe permite organizar as rotinas administrativas necessárias à investigação criminal;

E de polícia, que lhe permite organizar as rotinas operacionais próprias de polícia judiciária.
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OBRIGADO
Prof. Antonio Daud

Língua Portuguesa

Prof.ª Adriana Figueiredo
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Interpretação de texto: decodificação dos diversos tipos de mensagem.

Compreensão de texto: observação dos processos que constroem os significados textuais.

As características básicas da textualidade.

As estruturas linguísticas no processo de construção de mensagens adequadas, com destaque para as várias

classes de palavras.

A pragmática na linguagem: o significado contextual.

A semântica vocabular: antônimos, sinônimos, homônimos, parônimos e heterônimos.

Os modos de organização discursiva: a descrição, a narração, a exposição informativa e a exposição

argumentativa.

A organização das frases nas situações comunicativas.

A linguagem lógica e a figurada.

Os diversos níveis de linguagem.

Os tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre.

As funções da linguagem.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

REVISÃO EM 24 QUESTÕES

Profª. Adriana Figueiredo
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Os modos de organização discursiva: 

a descrição, a narração, a exposição 

informativa e a exposição 

argumentativa

Profª. Adriana Figueiredo

TIPOLOGIA
Profª. Adriana Figueiredo
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Uma recente notícia de jornal dizia: “Havia uma grande aglomeração na avenida Paulista e muitos se apinhavam

perto do palanque onde falariam os políticos esperados. Um carro de som animava o público. Muitas faixas

criticavam diferentes aspectos da vida nacional.”

Sobre esse pequeno texto, é correto afirmar que se trata de:

A) uma descrição geral do cenário de uma passeata;

B) uma narração dos principais fatos ocorridos numa passeata;

C) uma informação precisa sobre um movimento político;

01. FGV - 2022 – MP-BA - Direito

"Dvorak arrastou-se montanha acima, na velocidade que os ferimentos permitiam. Encostou-se a um grande

tronco e escorregou por ele até o chão, arranhando a pele dura das costas. Parou um momento de mexer-se e

passou a escutar os barulhos da floresta".

Esse é um pequeno fragmento de um romance. Nesse caso, o texto é corretamente classificado como

A) descritivo com segmentos narrativos.

B) exclusivamente narrativo

C) narrativo, com segmentos descritivos e argumentativos.

02. FGV - AL-MA - Técnico de Gestão Administrativa -

Taquígrafo
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“A mulher aproximou-se da beira do cais e olhou em volta. O cenário da baía era lindíssimo, com suas pequenas

ilhas cercadas de água azulada. Voltou para dentro do restaurante e chamou o marido”.

Sobre a estruturação narrativa desse segmento a afirmativa adequada é:

A) o primeiro período do texto não apresenta continuidade.

B) o segundo período do texto mostra uma interrupção na narrativa.

C) O segundo período do texto é classificado como argumentativo.

03. FGV - 2018 - AL-RO - Analista Legislativo - Taquigrafia

Texto 1 – A locomotiva desacelera

Desde a virada do século, a China cumpre o papel de locomotiva da economia mundial. Agora, porém, a locomotiva desacelera, talvez

bruscamente, encerrando um longo ciclo que se caracterizou pelo boom das commodities e, ainda, por uma expansão acelerada das

chamadas “economias emergentes”. Descortina-se uma nova paisagem econômica e geopolítica.

Sob o impacto da desaceleração chinesa, os “emergentes” enfrentam baixas taxas de crescimento ou, como nos casos extremos da

Rússia e do Brasil, profundas recessões. Ao mesmo tempo, os fluxos de investimentos estrangeiros mudam de direção, trocando os

“emergentes” pelos Estados Unidos. No longo “ciclo das commodities”, desenvolveu-se a tese de que os Brics constituiriam um polo

econômico e político capaz de contrabalançar o poder dos Estados Unidos. Tal tese é uma vítima ilustre da transição global que está em

curso. (Mundo, outubro de 2015)

04. FGV - Prefeitura de Niterói - RJ - Contador
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O texto 1 pode ser classificado como:

A) informativo;

B) instrucional;

C) normativo.

04. FGV - Prefeitura de Niterói - RJ - Contador

Texto 3

“Um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores das grandes cidades brasileiras é a deficiente

infraestrutura de transportes. As pessoas demoram muito tempo para se deslocarem, sem condições mínimas de

conforto, tendo muitas vezes que encarar longas distâncias em pé, em ônibus lotados.

Este problema tem origem em meados do século XX, quando o Brasil passou por um processo de industrialização

que aconteceu de forma rápida e descontrolada. Houve migração muito grande de pessoas para as cidades, o que

levou à supervalorização do preço dos terrenos e imóveis.

A solução, para as pessoas de renda mais baixa, foi estabelecer moradia em zonas mais afastadas, além de

favelas e ocupações irregulares. As ofertas de empregos e serviços, no entanto, ficou concentrada nos bairros

mais nobres, o que exige deslocamento de grandes distâncias pelos trabalhadores.”

05. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo
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Pela sua estruturação, o texto 3 deve ser classificado como:

A) dissertativo-informativo;

B) expositivo-didático;

C) descritivo-argumentativo;

05. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo

Texto 4 – Uma ideia simples

Elio Gaspari, Folha de São Paulo, 27/8/2014

Todos os candidatos prometem crescimento e austeridade. Entre os chavões mais batidos vem sempre a reforma

tributária, tema complexo, chato mesmo, acaba sempre em parolagem. Promete-se a simplificação das leis que

regulam os tributos, e a cada ano eles ficam mais complicados. Uma coletânea da legislação brasileira pesa seis

toneladas. Aqui vai uma contribuição, que foi trazida pelo Instituto Endeavor. Relaciona-se com o regime de

cobrança de impostos de pequenas empresas, aquelas que faturam até R$ 3,6 milhões por ano (R$ 300 mil por

mês). É o Simples – pode-se estimar que ele facilita a vida de algo como 3 milhões de empresas ativas.

06. FGV - TJ-GO - Analista Judiciário - Psicólogo
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O texto 4 deve ser classificado como:

A) dissertativo-expositivo;

B) dissertativo-argumentativo;

C) descritivo-dissertativo.

06. FGV - TJ-GO - Analista Judiciário - Psicólogo

Assinale a opção que indica o segmento, de Millôr Fernandes, que mostra a estrutura de uma definição.

A) “Consciência é o receio de que alguém viu.”

C) “O maior dos sábios é constituído de 95% de estupidez.”

D) “Contenção é quando a raiva empata com a educação.”

07. FGV - Prefeitura de Cuiabá - MT - Profissional de Nível 

Superior - Contador 
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“O chamado “fumante passivo” é aquele indivíduo que não fuma, mas que acaba respirando a fumaça dos cigarros

fumados ao seu redor”.

Essa frase do texto 1 apresenta a definição do termo ”fumante passivo”, o que também ocorre na seguinte frase:

A) “Cozinhar é como amar. Entregue-se ou caia fora”.

B) “Um avião é o lugar perfeito para fazer dieta”.

C) “O estilo é um modo muito simples de dizer coisas complicadas”.

08. FGV - Prefeitura de Salvador - BA - Técnico de Nível 

Médio I - Atendimento

Analise a definição a seguir.

Ópera é quando um sujeito recebe uma facada nas costas e, em vez de sangrar, canta.

Essa definição não segue o modelo oficial de dar o significado do termo a ser definido, mas cita um exemplo de

situação das óperas.

Assinale a opção que apresenta a definição que segue o modelo acima.

A) A arte é a magia livre da mentira de ser verdade.

B) A arte é o amarelo de Van Gogh.

C) A arte é a busca do inútil.

09. FGV - 2021 - Prefeitura de Paulínia - SP - Assistente 

Social 
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MODALIZADORES
Profª. Adriana Figueiredo

Assinale a opção que não apresenta uma opinião das autoras do texto.

A) “A sociedade brasileira conhece o incômodo problema de violência contra a mulher”.

B) “...o panorama da violência doméstica e sexual que é praticada contra as mulheres em todos os estados

brasileiros, por companheiros, namorados ou ex-maridos”.

C) “...foi um marco na luta das mulheres brasileiras pela garantia de seus direitos”.

10. FGV - TCE-BA - Analista de Controle Externo
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Os tipos de discurso: direto, indireto 

e indireto livre

Profª. Adriana Figueiredo

11. FGV - Senado Federal - Técnico Legislativo - Processo 

Legislativo
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Assinale a alternativa em que se realizou corretamente a transposição das falas do segundo e terceiro

quadrinhos do discurso direto para o indireto.

A) O peixe afirmou que alguém teria colocado aquela minhoca lá e que ela estaria lá por algum motivo.

B) O peixe afirmou que alguém havia colocado aquela minhoca lá e que ela estava lá por algum motivo.

C) O peixe afirmou que alguém colocara aquela minhoca lá e que ela estaria lá por algum motivo.

11. FGV - Senado Federal - Técnico Legislativo - Processo 

Legislativo

Um relatório produzido em determinada seção do serviço público trazia, inadequadamente, uma série de frases

em discurso direto.

O chefe da seção solicitou, então, ao funcionário autor do relatório que modificasse tais frases para o discurso

indireto, o que foi Imediatamente feito; a frase em que essa modificação solicitada foi realizada de forma

adequada é:

A) O funcionário respondeu ao chefe; “Não cometi essa falha ocorrida ontem” / O funcionário respondeu ao chefe

que não cometera aquela falha ocorrida no dia anterior;

B) O chefe retrucou: “Iremos terminar a tarefa e voltar para Casa” / O chefe retrucou que irão terminar a tarefa

e voltar para suas casas;

12. FGV – 2022 – TCU
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C) O cidadão explicou ao segurança: “Não estou preocupado, é que estou pensando” / O cidadão explicou ao

segurança que não estava preocupado, era que estava pensando;

D) A funcionária pensava: “Como podes deixar que te usem?” / A funcionária pensava como podia deixar que a

usem;

E) O funcionário explicou: “O relatório só ficará pronto depois de amanhã” / O funcionário explicou que o relatório

só ficaria pronto depois de amanhã.

12. FGV – 2022 – TCU

Compreensão de texto: observação 

dos processos que constroem os 

significados textuais.  

Profª. Adriana Figueiredo
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Rui Barbosa disse certa vez que “As leis que não protegem o nosso adversário não podem nos proteger”.

Isso mostra que as leis:

A) devem ser as mesmas para todos;

B) mostram dificuldades em sua aplicação;

C) servem para a proteção social.

13. FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão

Um ditado popular diz:

“Não chore sobre o leite derramado.”

Assinale a opção que apresenta o pensamento que mostra a mesma mensagem.

A) Se choras porque não consegues ver o sol, tuas lágrimas te impedirão de ver as estrelas.

B) A aceitação do que aconteceu é o primeiro passo para superar as consequências de qualquer infortúnio.

C) Embora o mundo seja cheio de sofrimento, ele também é cheio de superação.

14. FGV - 2022 - FAMEMA
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Interpretação de texto: decodificação 

dos diversos tipos de mensagem. 

Profª. Adriana Figueiredo

“A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (19), dois mandados de prisão na zona leste de Porto Alegre contra

ladrões de veículos. Um deles, que havia rompido tornozeleira eletrônica após ter progredido de regime, foi

recapturado no bairro Glória e, segundo a investigação, seguia cometendo crimes.”

A afirmação abaixo que pode ser inferida após a leitura do texto é:

A) a utilização de tornozeleiras eletrônicas se tem revelado completamente inútil como medida punitiva;

B) a libertação de prisioneiros por progressão de regime é um incentivo à volta da vida criminosa;

C) nem todos os criminosos que são libertados por progressão de regime voltam à vida do crime;

15. FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão
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16. FGV – 2022 - TCU

A interpretação de texto refere-se à decodificação dos significados dos componentes textuais, enquanto a

compreensão diz respeito aos processos geradores de significação.

A pergunta abaixo que diz respeito à interpretação, e não à compreensão, é:

A) O que mostra na charge a intenção de viajar da família?

B) Como se pode notar que a família está em um lugar alto?

C) De que forma a pandemia está presente na charge?

D) O que demonstra o laço na mão do chefe da família?

E) Qual a expectativa da família representada na charge?

16. FGV – 2022 - TCU
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A organização das frases nas 

situações comunicativas

Profª. Adriana Figueiredo

TESE
Profª. Adriana Figueiredo
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Texto 3 – Carta do Leitor – Aposentadoria

O governo federal tem que escolher se quer mesmo fazer uma regra de aposentadoria para valer ou vai fazer

outra pequena e de duvidosa justiça para todos. Se vai ser para valer, terá que acabar com a curiosa aberração

que é a aposentadoria para mulher ser antecipada em cinco anos; absurdo inexistente em praticamente todo o

mundo, além do que, no Brasil, elas vivem em média 8 anos a mais que os homens. A dupla jornada, antiga

alegação, hoje é compartilhada com seus maridos e companheiros e não serve mais. O governo terá também que

acabar com a aposentadoria de cinco anos menos para professores, uma vez que não há razão para esse

benefício. Independentemente de sexo ou profissão, todos têm que pagar pelo mesmo número de anos. (O Globo,

9/10/2015)

17. FGV - PGE-RO - Técnico da Procuradoria -

Contabilidade 

O texto 3 é classificado como texto argumentativo, pois apresenta uma tese global, que é:

A) a mulher não deve ter privilégios na aposentadoria;

B) todos devem aposentar-se após o mesmo número de anos;

C) o governo deve seguir o bom exemplo de outros países.

17. FGV - PGE-RO - Técnico da Procuradoria -

Contabilidade 
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“Acabo de ler o trecho a seguir num livro de História: ‘Os cristãos tinham um moral, mas os pagãos, não’. Ah!

Senhor autor desta obra: onde o senhor aprendeu essa tolice? O que dizer da moral de Sócrates, de Cícero, de

Marco Antônio e de tantos outros? Leitor: reflita e tire suas conclusões.”

A afirmativa inadequada sobre esse depoimento a respeito da leitora de uma obra história é:

A) o argumentador do texto mostra sua presença desde a primeira linha por meio da desinência verbal da forma

“acabo”;

B) o adversário argumentativo que o argumentador deseja refutar está identificado pela expressão “Senhor autor

desta obra”;

18. FGV - 2022 - TCU

C) a palavra “tolice” serve de qualificação da tese adversária;

D) o argumentador julga a tese apresentada, mas não expõe argumentos que a contradigam.

18. FGV - 2022 - TCU



66

FUNÇÃO DE TRECHOS
Profª. Adriana Figueiredo

Texto 1

“A instituição policial brasileira, segundo documentação existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro, data de

1530, quando da chegada de Martim Afonso de Sousa enviado ao Brasil – Colônia por D. João III. A pesquisa

histórica revela que no dia 20 de novembro de 1530, a polícia brasileira iniciava as suas ações, promovendo

justiça e organizando os serviços de ordem pública, como melhor entendesse nas terras conquistadas do Brasil. A

partir de então a instituição policial brasileira passou por seguidas reformulações nos anos de 1534, 1538, 1557,

1565, 1566, 1603, e, assim, sucessivamente. Somente em 1808, com a chegada do príncipe Dom João ao Brasil, a

polícia começou a ser estruturada, comandada por um delegado e composta por escrivães e agentes.”

19. FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão
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No texto 1, o trecho “segundo documentação existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro” tem a função de:

A) indicar a importância histórica da polícia;

B) revelar a fonte de informação do texto;

C) dar credibilidade ao que é dito a seguir;

19. FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão

ESTRUTURA ARGUMENTATIVA
Profª. Adriana Figueiredo
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Texto 1 – Preâmbulo

O cristianismo impregna, com maior ou menor evidência, a vida cotidiana, os valores e as opções estéticas até mesmo dos que o ignoram. Ele contribui para o

desenho da paisagem dos campos e das cidades. Às vezes, ganha destaque no noticiário. Contudo, os conhecimentos necessários à interpretação dessa

presença se apagam com rapidez. Com isso, a incompreensão aumenta.

Admirar o monte Saint-Michel e os monumentos de Roma, de Praga ou de Belém, deleitar-se com a música de Bach ou de Messiaen, contemplar os quadros de

Rembrandt, apreciar verdadeiramente certas obras de Stendhal ou de Victor Hugo implica poder decifrar as referências cristãs que constituem a beleza

desses lugares e dessas obras-primas. Entender os debates mais recentes sobre a colonização, as práticas humanitárias, a bioética, o choque de culturas

também supõe um conhecimento do cristianismo, dos elementos fundamentais da sua doutrina, das peripécias que marcaram sua história, das etapas da sua

adaptação ao mundo.

Foi nessa perspectiva que nos dirigimos a eminentes especialistas. Propusemos a eles que pusessem seu saber à disposição dos leitores de um vasto público

culto. Isso, sem o peso da erudição, sem o emprego de um vocabulário excessivamente especializado, sem eventuais alusões a um suposto conhecimento

prévio, que não tem mais uma existência real, e, claro, sem intenção de proselitismo. (História do Cristianismo, org. Alain Corbin. São Paulo: Martins Fontes.

2009. p.XIII).

20. FGV - ALERJ - Especialista Legislativo - Tecnologia da 

Informação 

Para argumentar que a presença do Cristianismo é importante em nossa civilização, o autor do texto 1 apela para:

A) opiniões pessoais;

B) citação de exemplos;

C) ampla documentação;

20. FGV - ALERJ - Especialista Legislativo - Tecnologia da 

Informação 
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Seria Importante que alguns dos textos que produzimos fossem lidos com atenção pelos destinatários; para Isso,

a introdução desses textos pode apelar para estratégias diversas a fim de conseguir essa atenção.

Abaixo estão reproduzidas cinco Introduções textuais; aquela que mostra sua estratégia de atração corretamente

identificada é:

(A) Começo por uma pequena narrativa: “Um homem sem coluna vertebral é como uma tenda de lona sem o

mastro. O eixo de nosso corpo, denominado também coluna vertebral, cumpre exatamente as mesmas funções

que o mastro de uma tenda. De forma idêntica, mantém-se ereto o corpo por obra de numerosas tensões. Se o

mastro falha, a tenda vem abaixo”;

21. FGV – 2022 - TCU

(B) Começo por uma afirmação surpreendente, de caráter opinativo; “Quando Paulinho mexe em sua coleção de

selos, seus lábios incham de uma forma alarmante; Margarida sofre de asma quando visita o tio farmacêutico;

Tomás, entusiasta do alpinismo, sofre de erupção cutânea cada vez que inicia uma escalada. Os casos citados são

exemplos dessa misteriosa enfermidade chamada alergia”;

(C) Começo por um ou vários exemplos: "O novo dicionário vai ser lançado esta semana e traz informações

preciosas, como a evolução semântica de cada uma das palavras nele

inseridas, desde o seu nascimento até o estágio atual de significação, além de datação das ocorrências dessas

palavras”;

21. FGV – 2022 - TCU
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D) Começo por uma alusão histórica: “As passeatas de motivação política, particularmente as que pretendem

protestar contra algo, trazem sempre em seu bojo pessoas interessadas em tumultuá-las além do razoável”;

E) Começo por um questionamento: “Não sei bem o que fazer quando meu neto me pergunta o significado de uma

palavra ‘perigosa’; não sei se digo claramente o seu significado ou se invento algo mais palatável. Como sua

curiosidade está aumentando, prevejo momentos de grandes dificuldades”.

21. FGV – 2022 - TCU

A organização das frases nas 

situações comunicativas

Profª. Adriana Figueiredo
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FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS

Profª. Adriana Figueiredo

• FALSA ANALOGIA - Se um advogado pode consultar documentos durante um julgamento, estudantes também

deveriam poder consultar livros durante uma prova.

• CAUSA E CONSEQUÊNCIA DEFEITUOSA - Vestiram a camisa azul e ganharam o jogo. Logo, a camisa azul foi o

motivo da vitória.

• FUGA DO TEMA/DIGRESSÃO - O índice de depressão aumentou entre os jovens, dessa forma os pais devem

ficar atentos ao uso de drogas e às más companhias.

• GENERALIZAÇÃO - Aquele alemão fala muito alto. Isso deve ser uma característica de todos daquele país.

• ESTEREÓTIPO - Toda carioca sabe sambar, por isso gostam dos desfiles de carnaval.

FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS
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Num julgamento determinado, o advogado de defesa disse o seguinte: “O réu, que aqui está sendo julgado por

homicídio, sempre foi, senhores jurados, um ótimo pai de família e chegou a diretor da associação de moradores

de seu bairro...”

A argumentação do advogado, nesse caso, mostra um problema de formulação, que é identificado como:

A) as afirmações feitas se apoiam em opiniões pessoais;

B) a falta de lógica nos dados apresentados;

C) a questão principal é abandonada por digressão.

22. FGV - 2021 - TCE-AM - Auditor Técnico de Controle

Externo - Tecnologia da Informação

Um político declarou certa vez que a televisão é a causa do aumento da violência entre os jovens e, por isso, as

leis devem cuidar de impor limites à sua programação.

No caso desse raciocínio, o erro está em:

A) estabelecer uma analogia inadequada;

B) criar um estereótipo;

C) mostrar uma relação causa/efeito defeituosa.

23. FGV - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário -

Área Administrativa
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Muitos vezes, quando raciocinamos, cometemos falácias argumentativas, que podem ser produzidas a partir de

premissas ou proposições conclusões inadequadas ou falhas lógicas.

Em todos os textos abaixo ocorrem falácias; o texto em que essa falácia está identificada de forma incorreta

A) “Não há dúvida de que os mais jovens não respeitam, atualmente, os mais velhos com deveriam; hoje mesmo

observei um grupo de rapazes e moças que empurravam pessoas de mais idade para que pudessem entrar antes

sala de projeção” / trata-se de uma generalização exagerada, pois se fundamenta em um só caso de experiência

pessoal.

24. FGV – 2022 - TCU

B) “Esta semana o presidente da empresa recebeu ataques que o acusavam de mau administrador e corrupto; na

verdade, porém, esses ataques partiam daqueles, que foram derrotados na assembleia de acionistas e não se

haviam conformado com a derrota” / trata-se da tentativa de evitar a discussão central da acusação, desviando

pessoas responsáveis o foco para as pelos ataques;

C) "Os restaurantes nas Pequenas cidades turísticas estão passando grandes dificuldades, pois o número de

clientes diminuiu bastante, o preço dos alimentos subiu exageradamente, os salários dos funcionários recebem

aumentos constantes... Em poucas palavras: ou as prefeituras desses locais criam mecanismos de ajuda ou os

estabelecimentos fecham as portas” / trata-se de um raciocínio que só enxerga soluções extremadas, sem

considerar possibilidades intermediárias;

24. FGV – 2022 - TCU
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(D) “Segundo as notícias, mais de daquele pais passa fome; mas, como esse mal ainda não atinge a população

como um todo, não devemos classificar o país como pobre”/ trata-se de uma inadequada, pois não se segue às

premissas ou proposições de que parte;

E) “O funcionário Ricardo é o melhor candidato a chefe de seção porque de todos os que se apresentaram para a

votação é claramente o mais adequado” / trata-se de algo que ocorre quando, no curso de uma argumentação, se

dá algo certo, sem necessidade de demonstração.

24. FGV – 2022 - TCU

OBRIGADA
Profª. Adriana Figueiredo
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Direito Constitucional

Professora Nelma Fontana

1. É inconstitucional a lei estadual que estabelece desconto obrigatório nas mensalidades da rede privada de ensino durante a

pandemia da Covid-19 (ADI 6423).

2. É inconstitucional norma estadual que dispõe sobre a implantação de instalações industriais destinadas à produção de energia

nuclear no âmbito espacial do território estadual. (ADI 330/RS).

3. É constitucional norma estadual que disponha sobre a obrigação de as operadoras de telefonia móvel e fixa disponibilizarem, 

em portal da “internet”, extrato detalhado das chamadas telefônicas e serviços utilizados na modalidade de planos “pré-pagos”.

Organização do Estado
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1. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo

contra o Presidente da República. Cuidado! A instauração de inquérito não depende de autorização da Câmara, só o processo.

2. A inabilitação provoca inelegibilidade e proibição de ocupar cargos, empregos e funções públicas, mas não afeta o exercício da 

capacidade eleitoral ativa.

Poder Executivo

A Constituição Estadual não pode criar outras hipóteses em que é exigida lei complementar, além daquelas que já são previstas na

Constituição Federal (ADI 5.003).

Processo Legislativo
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Art. 58, § 3º: As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,

além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado

Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato

determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a

responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

CPI

1. A constituição estadual não pode atribuir foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas arroladas na

Constituição Federal (ADI 6501).

2. Constituição estadual não pode atribuir prerrogativa de foro para autoridades que respondem a ações de improbidade

administrativa (ADI 4870).

Poder Legislativo
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OBRIGADA
Professora Nelma Fontana

Noções de Administração Financeira 

e Orçamentária
Prof. Gabriela Zavadinack
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• UNIDADE x TOTALIDADE

Princípios Orçamentários

(FGV - 2021 - TJ-RO - Analista Judiciário – Contador) (...) Nesse

contexto, o princípio que possibilita a coexistência de vários

orçamentos autônomos, mas que podem ser vistos de forma

consolidada, permitindo-se assim uma visão ao mesmo tempo

segregada e geral das finanças públicas, é o da:

e) TOTALIDADE.

(FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo) O princípio que

tem como finalidade evitar a ocorrência de múltiplos

orçamentos paralelos em um mesmo ente para um dado período

é:

e) UNIDADE.

TODAS AS 

RECEITAS 

E DESPESAS

NA LOA

EM UMA ÚNICA LOA

NA LOA, VEDADAS 

QUAISQUER DEDUÇÕES

UNIVERSALIDADE

UNIDADE

ORÇAMENTO BRUTO
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Ressalvas do princípio: repartição dos impostos; saúde; ensino; atividades da administração tributária; prestação de garantias
às operações de crédito por ARO.

Princípios da NÃO VINCULAÇÃO/NÃO AFETAÇÃO da

receita de impostos.

NOVA REDAÇÃO: § 4º - É permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e as alíneas [a], [b], [d] e [e] do inciso I e o

inciso II do caput do art. 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia.

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no
primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;

e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será
entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano;

Plano plurianual

Art. 167, § 1º, da CF – investimento com duração maior que um exercício financeiro.

Prazos e vigência.

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância

com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.

Art. 165. § 16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das

políticas públicas previstos no § 16 do art. 37 desta Constituição (EC 109/21).

§ 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente,

devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a

ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei.
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Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 165 da CF/1988: § 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá:

 metas e prioridades da administração pública federal

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

EC 109 de 15/03/2021.

 orientará a elaboração da lei orçamentária anual

 disporá sobre as alterações na legislação tributária e

 estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

 Limites e prazos para propostas orçamentárias do PJ e MP.

PRAZOS E VIGÊNCIA

Lei Orçamentária Anual

• Art. 165 , § 5º A lei orçamentária anual compreenderá: ORÇAMENTO FISCAL, ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS E ORÇAMENTO

DA SEGURIDADE SOCIAL;

• Demonstrativo REGIONALIZADO do efeito (isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios);

• Orçamentos FISCAL + INVESTIMENTO: redução de desigualdades inter-regionais.

• Princípio da Exclusividade;

• Art. 165, § 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos

investimentos plurianuais e daqueles em andamento.

• PRAZOS E VIGÊNCIA.
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EMENDAS INDIVIDUAIS: aPRovadas no limite de 1,2% da RCL PRevista no projeto encaminhado, sendo

que a metade será destinada a ações e serviços públicos de saúde (VEDADO PAGAR PESSOAL – SAÚDE).

É obrigatória a eXecução das programações EII, em montante correspondente a 1,2% RCL realiZada no

exercício anterior.

EMENDAS DE BANCADA: eXecução no montante de até 1% da RCL realiZada no exercício anterior.

Não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica

(procedimentos na LDO).

União  E, DF, M: independe da adimplência do ente

federativo destinatário e não integra base de cálculo da

receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites

de despesa de pessoal.
EB: investimentos com duração de mais de 1 exercício

deverão ser objeto de emenda pela MESMA

BANCADA ESTADUAL, a cada exercício, ATÉ A

CONCLUSÃO DA OBRA OU DO EMPREENDIMENTO.

Reestimativa de Receita não vai comportar metas: EII e

EB PODERÃO ser reduzidos em até a mesma proporção

da limitação das demais despesas discricionárias.
Restos a pagar: 0,6% EII e 0,5% EB (da RCL

realizada exercício anterior).
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RECEITA PÚBLICA

- RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL (*superávit do orçamento corrente).

- Corrente PATRIMONIAL: Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação; Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do

Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos; Dividendos e Participações; Juros e Correções monetárias associados a aplicações do ente

público; Exploração de Recursos Naturais (Compensações Financeiras e Royalties).

- Alienação de bem X Aluguel de bem.

- Amortização de Empréstimos X Amortização da Dívida

- Recebimento de juros associados aos empréstimos concedidos: CORRENTE SERVIÇOS

- Bem oriundo da doação: receita de capital apenas quando for vendido.

- Receitas públicas originárias e derivadas.

DESPESA PÚBLICA

- DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

- Custeio: manutenção de serviços já criados + OBRAS DE CONSERVAÇÃO + ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

- Aquisição de IMÓVEL PARA CONSTRUIR: INVESTIMENTO.

- Subvenções sociais E econômicas: despesas CORRENTES.

- Operação NÃO importa aumento do capital INVERSÃO FINANCEIRA.

- Constituição ou aumento do capital:
1) de empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros:

INVERSÃO FINANCEIRA.

2) de empresas que não sejam de caráter comercial ou

financeiro: INVESTIMENTO.
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ETAPAS RECEITA E DESPESA

 RECEITA: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.

 São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou

contrato.

 Receita orçamentária: todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no

Orçamento.

 DESPESA: fixação, descentralização, programação, licitação + empenho, liquidação e pagamento.

o Empenhos ordinário, estimativo e global.

o Casos em que está dispensada a emissão da NE.

o Folha de Pagamento: impraticável a emissão de um empenho para cada credor.

o Liquidação: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata; a quem se deve pagar.

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO FEDERAL

- INTEGRAM O SPOF: MPOG, como órgão central (atual ME); órgãos setoriais; órgãos específicos.

ÓRGÃOS SETORIAIS: unidades de

planejamento e orçamento E de

programação financeira dos

Ministérios, da Advocacia-Geral da

União, da Vice-Presidência e da Casa

Civil da Presidência da República.

ÓRGÃOS ESPECÍFICOS:

vinculados ou subordinados ao órgão

central do Sistema, cuja missão está

voltada para as atividades de planejamento

e orçamento.

Unidades de planejamento e orçamento

das entidades vinculadas ou

subordinadas aos Ministérios e órgãos

setoriais ficam sujeitas à orientação

normativa e à supervisão técnica DO

ÓRGÃO CENTRAL E TAMBÉM, NO QUE

COUBER, DO RESPECTIVO ÓRGÃO

SETORIAL.

Programação financeira Sistema de 
Adm. Fin. Federal
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LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL

somatório das receitas correntes, 

DEDUZIDOS:
Receita Corrente Líquida:

*LEI KANDIR (ICMS) e FUNDEB*: R$ pagos e recebidos são

computados no cálculo.

DF, AP, RR: recursos recebidos da União para pagamento de

pessoal não entram em suas RCLs.

NA UNIÃO: 

- os valores transferidos aos Estados 

e Municípios por determinação 

CONSTITUCIONAL ou LEGAL.

- contribuições sociais do empregador 

e do empregado/segurado 

(INSS/RGPS).

- contribuições para PIS e PASEP.

NOS ESTADOS:

- as parcelas entregues aos 

Municípios por determinação 

CONSTITUCIONAL.

NA UNIÃO, NOS ESTADOS E NOS 

MUNICÍPIOS: 

- a contribuição dos servidores para o 

custeio do seu sistema de previdência 

(RPPS) + compensação financeira.
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METAS (3 ANOS) RELATIVAS A
R/D/RN/RP/MDP.

* evolução do patrimônio líquido (últimos 3 exerc.), com

origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação

de ativos.

* Avaliação da situação RGPS, RPPS, FAT + fundos e

programas dessa natureza.

* DEMONSTRATIVO da estimativa e compensação da

renúncia de receita e da margem de expansão das

despesas obrigatórias de caráter continuado

Avaliação de passivos contingentes

e outros riscos capazes de afetar as

contas públicas + providências a

serem tomadas.

ANEXOS DA LDO

ANEXO DE METAS

FISCAIS

ANEXO DE RISCOS

FISCAIS

ANEXO ESPECÍFICO

DA UNIÃO (mensagem)

- Objetivos das políticas monetária,

creditícia e cambial;

- Parâmetros e projeções para seus

principais agregados e variáveis;

- Metas de inflação.

ANEXO COM PREVISÃO DE

AGREGADOS FISCAIS E A

PROPORÇÃO DOS RECURSOS

PARA INVESTIMENTOS.

Art. 165, § 12, CF/88 – EC 102/2019.

FEDERAL (50%) ESTADUAL (60%) MUNICIPAL (60%)

Legislativo (TCU): 2,5% Legislativo (TCE): 3% (3,4% - TCMs) Legislativo: 6% 
(já incluído TC do Município)

Judiciário: 6% Judiciário: 6%

Executivo: 40,9%
(3% para pessoal DF e Territórios)

Executivo: 49% 
(48,6% TCMs)

Executivo: 54%

MPU: 0,6% MPE: 2%

DESPESA COM PESSOAL
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DESPESA COM PESSOAL

3) ULTRAPASSADO:

Se a despesa total com pessoal
ultrapassar os limites definidos no
mesmo artigo, sem prejuízo das
medidas previstas no art. 22, o
percentual excedente terá de ser
eliminado nos dois quadrimestres
seguintes, sendo pelo menos um
terço no primeiro, adotando-se, entre
outras, as providências previstas nos
§§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição”.

1) ALERTA:

Os Tribunais de Contas
alertarão os Poderes ou órgãos
quando constatarem: (...) II - que
o montante da despesa total
com pessoal ultrapassou 90%
(noventa por cento) do
limite”.

2) PRUDENCIAL:

Se a despesa total com pessoal
exceder a 95% (noventa e
cinco por cento) do limite,
são vedados ao Poder ou órgão:
(...)”.

CALAMIDADE PÚBLICA – ART. 65

• SUSPENSAS a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;

• DISPENSADOS o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9o.

• DISPENSADOS os limites, condições e demais restrições para: contratação e aditamento de operações de crédito; concessão de garantias;

contratação entre entes da Federação; e recebimento de transferências voluntárias.

• DISPENSADOS limites e AFASTADAS vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35 (operação de crédito entre um ente da Federação e

outro), 37 (vedações relativas à OP. CRÉD) e 42 (vedação RP nos últimos 2 quadrimestres sem disponibilidade);

• DISPENSADO o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8: recursos vinculados a finalidade específica PODEM ser destinados ao

combate à calamidade pública;

• AFASTADAS as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa

sejam destinados ao combate à calamidade pública.
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A transparência será assegurada também mediante:

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão

dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas

sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade

estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.

TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL 

OBRIGADA
Prof. Gabriela Zavadinack

@gabiprofessora
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Língua Inglesa
Revisão de Véspera - CGU

Prof. Willian Magalhães

Letras – Inglês 

SEEDF – Temporário

4 anos de Estratégia

10 anos em sala de aula

CACD e OFCHAN

Willian Magalhães
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Dica para realizar uma boa prova

5 Questões

Cada questão com 5 alternativas

Língua Inglesa - CGU
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Estratégias de leitura em língua inglesa: compreensão geral de texto; reconhecimento de

informações específicas; capacidade de análise e síntese; inferência e predição; reconhecimento

de organização semântica e discursiva; uso de palavras mais frequentes, sinonímia e antonímia;

funções retóricas; percepção de metáfora e metonímia. Aspectos sintático-gramaticais relevantes

à compreensão de texto: artigos definidos e indefinidos; tempos e modos verbais; uso de

preposições, conjunções, pronomes e modais; concordância nominal e verbal; formação e classe

de palavras; expressões idiomáticas; relações de subordinação e coordenação; voz passiva,

discurso direto e indireto.

Análise do Edital

Estratégias de leitura em língua inglesa: compreensão geral de texto; reconhecimento de

informações específicas; capacidade de análise e síntese; inferência e predição; reconhecimento

de organização semântica e discursiva; uso de palavras mais frequentes, sinonímia e antonímia;

funções retóricas; percepção de metáfora e metonímia. Aspectos sintático-gramaticais relevantes

à compreensão de texto: artigos definidos e indefinidos; tempos e modos verbais; uso de

preposições, conjunções, pronomes e modais; concordância nominal e verbal; formação e classe

de palavras; expressões idiomáticas; relações de subordinação e coordenação; voz passiva,

discurso direto e indireto.

Análise do Edital
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Estratégias de leitura em língua inglesa: compreensão geral de texto; reconhecimento de

informações específicas; capacidade de análise e síntese; inferência e predição; reconhecimento

de organização semântica e discursiva; uso de palavras mais frequentes, sinonímia e antonímia;

funções retóricas; percepção de metáfora e metonímia. Aspectos sintático-gramaticais relevantes
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preposições, conjunções, pronomes e modais; concordância nominal e verbal; formação e classe
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The tone of the title is

A- tragic.

B- sympathetic.

C- ironic.

D- wailing.

E- enthusiastic.

FGV – 2008 – Senado Federal -

Administrador



100

O tom do título é

A- trágico.

B- simpático.

C- irônico.

D- lamuriento.

E- entusiasmado.

FGV – 2008 – Senado Federal -

Administrador

Meet the new neighbours

The empty house, in a middle-class corner of southern California, is two storeys high and boasts a

three-car garage. Roses bloom around a kidney-shaped swimming pool, which is green with algae. Bill

Bobbitt, a county inspector, dips a ladle into the water and brings up half a dozen wriggling larvae.

Mosquitoes, and the West Nile virus that some of them carry, are thriving in California's plunging property

market.

FGV – 2008 – Senado Federal -

Administrador
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The tone of the title is

A- tragic.

B- sympathetic.

C- ironic.

D- wailing.

E- enthusiastic.

FGV – 2008 – Senado Federal -

Administrador

The News reported is:

A- Mostly irrelevant.

B- Both good and bad.

C- Neither fresh nor old.

D- Totally unwelcome.

E- Definitely reassuring.

FGV – 2008 – Senado Federal – Técnico 

Legislativo - Administração
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A notícia relatada é:

A- Em sua maior parte irrelevante.

B- Bom e ruim.

C- Nem nova nem velha.

D- Totalmente indesejável.

E- Definitivamente reconfortante.

FGV – 2008 – Senado Federal – Técnico 

Legislativo - Administração

Nutrition and Older Persons in Brazil: A HUMAN RIGHTS Perspective

Brazil, along with many other countries in the developing world, faces an epidemiological transition

in a scenario characterized by gross fertility rates as low as 2.3 and a continually rising life expectancy to

67 years (63 for men and 71 for women). On the one hand, this is good news; on the other hand, however, it

translates into a fast-growing older population which presents society with major social challenges.

Foremost among these challenges is to guarantee that older persons have access to adequate food and

nutrition - their basic and fundamental human right.

FGV – 2008 – Senado Federal – Técnico 

Legislativo - Administração



103

The News reported is:

A- Mostly irrelevant.

B- Both good and bad.

C- Neither fresh nor old.

D- Totally unwelcome.

E- Definitely reassuring.

FGV – 2008 – Senado Federal – Técnico 

Legislativo - Administração
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The verb form in “Many sociology majors are able to...”(line 13) can be replaced by

A- must.

B- should.

C- will.

D- could.

E- can.

FGV – 2008 – Senado Federal – Técnico 

Legislativo - Administração

A forma verbal em “Muitos estudantes de sociologia são capazes de...” (linha 13) pode ser substituída por

A- devem.

B- deveriam.

C- vão.

D- poderiam.

E- podem.

FGV – 2008 – Senado Federal – Técnico 

Legislativo - Administração
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Department of Sociology

[…]

Many sociology majors are able to study abroad for a semester during their junior year, for

example, in Spain, Brazil, Greece, South Africa, and the Dominican Republic.

FGV – 2008 – Senado Federal – Técnico 

Legislativo - Administração

The verb form in “Many sociology majors are able to...”(line 13) can be replaced by

A- must.

B- should.

C- will.

D- could.

E- can.

FGV – 2008 – Senado Federal – Técnico 

Legislativo - Administração

Must – Obrigação

Should – Conselho

Will – Promessa/Decisões futuras próximas

Could – Habilidade no passado/pedido formal

Can – Habilidade no presente/pedido informal
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The verb form in “Many sociology majors are able to...”(line 13) can be replaced by

A- must.

B- should.

C- will.

D- could.

E- can.

FGV – 2008 – Senado Federal – Técnico 

Legislativo - Administração

Must – Obrigação

Should – Conselho

Will – Promessa/Decisões futuras próximas

Could – Habilidade no passado/pedido formal

Can – Habilidade no presente/pedido informal

The underlined word in “a particular kind of social institution” (lines 5 and 6) means the institution is

A- specific.

B- private.

C- sophisticated.

D- public.

E- national.

FGV – 2008 – Senado Federal – Policial 

Legislativo Federal
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Politics of the Police, Third Edition

The threefold structure of this book describes the history of the police, the sociology of policing,

and the law and politics of the police. The introduction of this book distinguishes between who the police are

and what policing is in the United Kingdom. The term “police” refers to a particular kind of social institution,

while “policing” implies a set of processes with specific social functions. The idea of policing is an aspect of

the more general concept of social control.

FGV – 2008 – Senado Federal – Técnico 

Policial Legislativo Federal

The underlined word in “a particular kind of social institution” (lines 5 and 6) means the institution is

A- specific.

B- private.

C- sophisticated.

D- public.

E- national.

FGV – 2008 – Senado Federal – Policial 

Legislativo Federal

The term “police” refers to a particular kind of social institution, while “policing” implies a set of 

processes with specific social functions.
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The underlined word in “a particular kind of social institution” (lines 5 and 6) means the institution is

A- specific.

B- private.

C- sophisticated.

D- public.

E- national.

FGV – 2008 – Senado Federal – Policial 

Legislativo Federal
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Auditoria Governamental
Fundamentos de Auditoria Governamental

Prof. Guilherme Sant’Anna
@profguilhermesantanna

Prof. Guilherme Sant’Anna

Estrutura Conceitual

 NBC TA: é uma norma? Não

 Trabalho de Asseguração

 Elementos do trabalho de asseguração

Relação de 3 partes Evidências apropriadas e suficientes

Objeto apropriado Relatório de asseguração

Critérios aplicáveis

Trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e suficientes para expressar sua conclusão, de forma a
aumentar o grau de confiança dos usuários previstos sobre o resultado da mensuração ou avaliação do objeto, de acordo com os
critérios que sejam aplicáveis.
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Asseg. Razoável vs. Limitada

 Trabalho de Asseguração Razoável

 Trabalho de Asseguração Limitada

No trabalho de asseguração razoável, o auditor independente reduz o risco do trabalho para um nível aceitavelmente baixo nas
circunstâncias do trabalho como base para a sua conclusão. Opinião do tipo positiva.

No trabalho de asseguração limitada, o auditor independente reduz o risco do trabalho para um nível que é aceitável nas 
circunstâncias do trabalho, mas que ainda é maior do que para um trabalho de asseguração razoável. 

Prof. Guilherme Sant’Anna

 CF/88 / Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada,
sistema de controle interno com a finalidade de:

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.

SCI – Finalidades
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Estr. do SCIPEF – Cuidado!

 Órgão Central

– Decreto 3.591/00: CGU

– Lei 10.180/01 e IN 03/17: SFC

 Órgãos Setoriais

– Secretarias de Controle Interno (Ciset) do MRE, MD, AGU e Casa Civil/Presidência da

República

 Unidades setoriais da Ciset do MD*: unidades de controle interno dos comandos militares

 Audin õrgãos auxiliaries (IN 03/17)

Prof. Guilherme Sant’Anna

Lei no 10.180/01

Art. 19. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação

governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle externo no

exercício de sua missão institucional.

D. 3.591/00: Art. 1º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação

governamental e da gestão dos administradores públicos federais, com as finalidades, atividades,

organização, estrutura e competências estabelecidas neste Decreto.
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Lei no 10.180/01

Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:

(...)

V - fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos

orçamentos da União;

VI - realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a responsabilidade de órgãos e

entidades públicos e privados;

VII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou

privados, na utilização de recursos públicos federais e, quando for o caso, comunicar à unidade

responsável pela contabilidade para as providências cabíveis;

Prof. Guilherme Sant’Anna

Lei no 10.180/01

Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:

VIII - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais sistemas

administrativos e operacionais;

IX - avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da administração indireta federal;

X - elaborar a Prestação de Contas Anual do Presidente da República a ser encaminhada ao Congresso

Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituição Federal;

XI - criar condições para o exercício do controle social sobre os progr. contemplados com recursos oriundos

dos orçamentos da União.
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Decreto 3.591/00

Art. 4o O SCI do PEF utiliza como técnicas de trabalho, para a consecução de suas finalidades, a

auditoria e a fiscalização.

§ 1o A auditoria visa a avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação

de recursos públicos por entidades de direito privado.

§ 2o A fiscalização visa a comprovar se o objeto dos programas de governo corresponde às

especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido, guarda coerência com as

condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle são eficientes.

Prof. Guilherme Sant’Anna

IN 03/17

Ativ. Aud. Interna Governamental

A auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de

consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar

auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem

sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gov, de gerenc de

riscos e de ctrles internos

A AAIG tem como propósito aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas,

fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento baseados em risco.
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Avaliação e Consultoria

Serviço de avaliação (assurance): consiste no exame objetivo da evidência, com o propósito de

fornecer ao órg/ent da AP uma avaliação tecnicamente autônoma e objetiva sobre o escopo da auditoria.

Serviço de consultoria consiste em assessoramento, aconselhamento e ser. relac., prestados em

decorrência de solicitação específica do órg/ent da AP , cuja natureza e escopo são acordados

previamente e que se destinam a adicionar valor e a aperfeiçoar os processos de gov, de gerencde

riscos e a implementação de ctrles internos, sem que o auditor assuma responsabilidade da

administração da Unidade Auditada.

Prof. Guilherme Sant’Anna

UAIG

 A atividade de auditoria interna governamental no Poder Executivo Federal é exercida pelo conjunto de Unidades

de Auditoria Interna Governamental (UAIG) elencadas a seguir:

 Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e as Controladorias Regionais da União nos estados, que fazem

parte da estrutura do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU);

 Secretarias de Controle Interno (Ciset) da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União, do Ministério

das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, e respectivas unidades setoriais;

 Auditorias internas singulares (Audin) dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta e

Indireta;
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Três Linhas de Defesa

 A primeira linha de defesa é responsável por identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos, guiando o

desenvolvimento e a implementação de políticas e procedimentos internos destinados a garantir que as atividades sejam

realizadas de acordo com as metas e objetivos da organização.

 As instâncias de segunda linha de defesa estão situadas ao nível da gestão e objetivam assegurar que as atividades

realizadas pela primeira linha sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada.

 A terceira linha de defesa é representada pela atividade de auditoria interna governamental, que presta serviços

de avaliação e de consultoria com base nos pressupostos de autonomia técnica e de objetividade.

Prof. Guilherme Sant’Anna

Princípios e Requisitos

Éticos

 Princípios: arcabouço teórico sobre o qual repousam as normas de auditoria. São eles:

a) integridade;

b) proficiência e zelo profissional;

c) autonomia técnica e objetividade;

d) alinhamento às estratégias, objetivos e riscos da Unidade Auditada;

e) atuação respaldada em adequado posicionamento e em recursos apropriados;

f) qualidade e melhoria contínua; e

g) comunicação eficaz.
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Princípios e Requisitos

Éticos

 Requisitos: valores aceitáveis e esperados em relação à conduta dos auditores internos

governamentais e visam promover uma cultura ética e íntegra em relação à prática da AAIG.

 São requisitos éticos:

- Proficiência e Zelo Profissional;

- Autonomia técnica e objetividade;

- Integridade e comportamento;

- Sigilo Profissional

Prof. Guilherme Sant’Anna

Planejamento, Comunicação e 

Aprovação do Plano de Auditoria 

Interna

 O Responsável pela UAIG deve estabelecer um plano baseado em riscos para determinar as

prioridades da auditoria, de forma consistente com objetivos e metas institucionais da Unidade

Auditada.
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Operacionalização das 

Atividades de AI

 Etapas de execução das atividades previstas no Plano de Auditoria Interna

 Ativ. de AI: auditores da propria UAIG + auditores governamentais externos à UAIG

Planejamento Execução
Comunicação dos 

Resultados
Monitoramento

Prof. Guilherme Sant’Anna

Planejamento dos Trabalhos

 O planejamento da auditoria deve considerar as seguintes atividades, entre outras consideradas relevantes pela

equipe, que devem ser devidamente documentadas:

a) análise preliminar do objeto da auditoria;

b) definição do objetivo e do escopo do trabalho, considerando os principais riscos existentes e a adequação e

suficiência dos mecanismos de controle estabelecidos;

c) elaboração do programa de trabalho;

d) alocação da equipe de auditoria, consideradas as necessidades do trabalho, o perfil dos auditores e o tempo

previsto para a realização dos exames; e

e) designação do auditor responsável pela coordenação dos trabalhos.
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Desenvolvimento dos 

Trabalhos - Execução

 Execução dos testes de auditoria + análise e avaliação + documentação

 Execução: os auditores internos governamentais devem executar os testes definidos no

programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis,

relevantes e úteis.

Prof. Guilherme Sant’Anna

Comunicação dos Resultados

 Destinatário principal: alta administração da Unidade Auditada

– Órgãos de controle externo

– Sociedade.

 Representa o posicionamento da UAIG baseado nas análises realizadas pela equipe / informações e

esclarecimentos da gestão

 As comunic. devem ser

– claras

– completas

– concisas

– construtivas

– objetivas

– precisas

– tempestivas.
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Monitoramento

 É responsabilidade da alta administração da Unidade Auditada zelar pela adequada

implementação das recomendações emitidas pela UAIG, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco

associado caso decida por não realizar nenhuma ação.

 A implementação das recomendações comunicadas à Unidade Auditada deve ser

permanentemente monitorada pela UAIG, devendo essa atividade ser prevista no Plano de

Auditoria Interna.

Prof. Guilherme Sant’Anna

MOT - Avaliação

• Adicionar valor pela obtenção e análise de evidências c/ 
objetivo de fornecer conclusões independentes
sobre o objeto de auditoria

Finalidade

• Financeira ou de DC

• Conformidade ou Compliance

• Operacional ou de Desempenho
Tipos

• Planejamento

• Execução

• Comuicação

• Monitoramento

Etapas
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Avaliação - Tipos

Prof. Guilherme Sant’Anna

Consultoria

• Adicionar valor por meio de serviços prestados em 
decorrência de solicitação específica, cuja natureza e 
escopo são acordados previamente entre as partes

Finalidade

• Assessoramento / aconselhamento

• Treinamento

• Facilitação
Tipos

• Planejamento

• Execução

• Comuicação

• Monitoramento

Etapas



121

Prof. Guilherme Sant’Anna

Consultoria - Tipos

Prof. Guilherme Sant’Anna

Avaliação vs. Consultoria
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2. Apuração

Procedimentos para averiguar atos e fatos inquinados de ilegalidade ou de irregularidade praticados por agentes 
públicos ou privados, na utilização dos recursos públicos

• Ato não intencional (omissão, desconhecimento, 
imperícia, imprudência, desatenção, má
interpretação no proc. de elab. de 
reg/docum/demonstr

Erro

• Ato illegal / intencional, caracterizado por 
desonestidade, dissimulação, quebra de confinançaFraude

Prof. Guilherme Sant’Anna

Atribuições dos Participantes da 

Auditoria

 É necessário que a UAIG estabeleça 

formalmente, por meio de políticas ou 

manuais, as atribuições dos 

participantes dos trabalhos de 

auditoria, de modo que haja clareza 

quanto às responsabilidades a serem 

desempenhadas por eles.
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Supervisor

Coordenador

Auditores internos gov.
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Participação de profiss. ext. à 

UAIG

Aprendizado / 
Troca de 

experiências

Evitar duplicação de 
esforços

Competências
coletivas

Auditores
outras UAIG

Defesa do 
Patrim. 
Públ.

Auditores Ctrl. Ext 
/ outras esferas

Serviços
externos à 
UAIG

Prof. Guilherme Sant’Anna

Estrutura do PGMQ

Fonte: CGU - Coordenação-Geral de Capacitação e Qualidade CGQUA/DC/SFC/CGU
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Fases do Planejamento

Fonte: CGU - Coordenação-Geral de Capacitação e Qualidade CGQUA/DC/SFC/CGU

Prof. Guilherme Sant’Anna

Conteúdo do PAI
 Relação dos trabalhos a serem realizados pela UAIG

 Relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos.

 Previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor interno

 Previsão da atividade de monitoramento das recomendações emitidas pela UAIG

 Relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade da AAIG.

 Indicação de como serão tratadas demandas extraordinárias recebidas pela UAIG durante o período de realização do PAI.

 Rel. das ativ. necessárias à elaboração do PAI do exercício subsequente.

 Rel. das ativ. destinadas à avaliação do PAI do exercício em curso e à elaboração de relatório sobre os resultados da UAIG no exercício.

 Exposição das premissas, restrições e riscos associados à execução do Plano

 Anexo contendo a descrição da metodologia utilizada para seleção dos trabalhos
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Planejamento dos Trabalhos

Individuais de Auditoria

a) análise preliminar do objeto da auditoria;

b) definição dos objetivos e do escopo do trabalho, considerando os principais riscos existentes e a

adequação e suficiência dos mecanismos de controle estabelecidos;

Cálculo do risco residual (RR)

RR = RI – Nível de Controle ou RI x RC

c) elaboração do programa de trabalho.

Prof. Guilherme Sant’Anna

Procedimentos de Auditoria

 A natureza do procedimento de auditoria se refere à sua finalidade e ao seu tipo.

– Finalidade: testes de controles

testes substantivos -> testes de detalhes

-> proced. an. subst.

– Tipo (técnicas de auditoria): inspeção, confirmação externa, recálculo, observação, indagação,

procedimentos analíticos, reexecução, entre outros
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Técnicas de auditoria

 Inspeção

 Observação

 Análise documental

 Confirmação externa (Circularização)

 Indagação oral ou escrita (entrevista)

 Recálculo

 Procedimentos analíticos

 Reexecução

 Rastreamento e vouching

 Benchmarking

 TAAC

Prof. Guilherme Sant’Anna

Amostragem

 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 e em geral a probabilidade de

seleção dos itens é conhecida;

 b) amostragem não-probabilística: pode ser definida como qualquer amostragem que não possui as

características da amostragem probabilística, em geral podemos dizer que: a seleção é feita por critérios

subjetivos e o risco de amostragem não é calculado de forma objetiva. Os resultados da amostra não podem

ser generalizados para toda a população e a probabilidade de seleção dos itens não é conhecida.
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Execução do Trabalho de Auditoria

 Principal momento em que serão realizados testes, por meio da ampla utilização de

técnicas, de coleta e de análise de dados para fins de elaboração dos achados de

auditoria

Possibilitam a emissão de opinião pela UAIG

Prof. Guilherme Sant’Anna

Nota de Auditoria (NA)

 É o documento emitido pela UAIG, no decorrer dos exames, nas seguintes situações:

a) id. de providência a ser adotada imediatamente pela Unidade Auditada, de modo que aguardar a finalização do
trabalho para expedir a recomendação necessária  danos aos cidadãos ou à administração pública. Registro

acrescentado posteriormente ao relatório ou a outro documento de comunicação dos resultados

b) id. de falha meramente formal ou de baixa materialidade, que não deva constar no relatório, p/ a qual devam ser

adotadas providências para saneamento.

 Prazo p/ atendimento da recomend. ((comum acordo)
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Evidências

 Atributos:

– Suficiência: medida de quantidade

• Concreta, adequada e convincente.

• Pessoa prudente e informada chegue às mesmas conclusões que o auditor

• Afetada pelo risco de aud. e peos atrib. de qualidade

– Demais (confiabilidade, fidedignidade, relevância e utilidade): medida de qualidade

Prof. Guilherme Sant’Anna

Evidências

 Classif. qto à natureza:

Evidências de Auditoria

Legais

De Auditoria

 Direta

 Circunstancial

 Conclusiva

 Corroborativa

 Físicas

 Testemunhais

 Analítica

 Documental
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Achados

 Critério preestabelecido vs. condição real encontrada, comprovada por evidências.

 Objetivo: responder às questões de auditoria levantadas na fase de planejamento.

 Pode indicar conformidade ou não-conformidade com o critério, bem como registrar oportunidades

para melhoria ou boas práticas

 Devem ser revisados e aprovados pelo supervisor dos trabalhos antes de serem apresentados à

Unidade Auditada.

Prof. Guilherme Sant’Anna

Requisitos Básicos do 

Achado
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Componentes do Achado

Prof. Guilherme Sant’Anna

Matriz de Achados

 Apresenta as informações que comporão os achados, propiciando uma visão geral do trabalho

realizado, facilitando as discussões internas e a supervisão.

 Estruturada em formato de tabela, em que as colunas correspondam aos componentes dos

achados e a outros conteúdos úteis p/ compreensão das respostas às questões de auditoria e p/

auxílio à posterior elaboração da comunicação dos resultados.
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Papéis de Trabalho

 Papéis de trabalho (ou documentação de auditoria) são os documentos que suportam o trabalho de auditoria,

contendo o registro das informações utilizadas pelos auditores internos governamentais, das verificações

realizadas e das conclusões a que chegaram.

 Preparados pelo auditor, pela Un. Auditada ou por terceiros

 Abrangência e grau de detalhe suficientes para propiciar a compreensão do planejamento, da natureza e da

extensão do trabalho, bem como para suportar as conclusões alcançadas.

 Auditor experiente entenda: nat/ép/esc/result testes, as evidências obtidas p/ fundamentar as conclusões e o

raciocínio por trás das questões relevantes

Prof. Guilherme Sant’Anna

Papéis de Trabalho

 Classificação: corrente e permanente

– Corrente: informações suficientes p/ evidenciar o planejamento, a execução e a comunicação dos

trabalhos, bem como para embasar as conclusões. Possuem relação direta com o período e com o objeto

dos exames.

Exemplos

– Permanente: info. de natureza perene, utilizáveis em mais de um trabalho de auditoria, devendo ser

atualizados sempre que houver alteração da informação na sua fonte

Exemplos
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Componentes do Relatório

 Introdução

 Objetivo

 Escopo

 Achados de auditoria

 Conclusão

 Recomendações e plano de ação

 Manifestação da Un. Auditada

 Título

 Sumário executivo

 Metodologia

 Declaração de conformidade c/ as normas (...)

Essenciais

OBRIGADO
Prof. Guilherme Sant’Anna

@profguilhermesantanna
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Contabilidade Pública

Prof. Gilmar Possati

15 DICAS “MATADORAS”
@profgilmarpossati
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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...

#1 Reconhecimento Inicial

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

#2 Bases de Mensuração

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) “lisões” Custo de liberação (S, O, Es) “lisões”

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

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

* quando o mercado é aberto, ativo e organizado
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#3 Definições das Normas (especialmente Custos)

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.

#3 Definições das Normas (especialmente Custos)

Definição Descrição

Sistema de Custos do Governo

Federal

sistema estruturante do Governo Federal que é composto pela STN (órgão central) e os órgãos setoriais;

Sistema de Informações de

Custos – SIC

sistema informacional do Governo Federal que tem por objetivo o acompanhamento, a avaliação e a gestão dos custos dos programas e das unidades da

Administração Pública Federal e o apoio aos Gestores no processo decisório.

Gasto dispêndio de um ativo ou criação de um passivo para obtenção de um produto ou serviço. Ponto de partida da informação de custo.

Desembolso pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço.

Investimento gasto levado para o ativo em função de sua vida útil.

Despesa NBC T 16.11 não define. Doutrina: bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas.

Perda reduções do patrimônio não associadas a qualquer recebimento compensatório ou geração de produtos/serviços, que ocorrem de forma anormal e involuntária.

Custo gastos com bens ou serviços utilizados para a produção de outros bens ou serviços
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#3 Definições das Normas (especialmente Custos)

Definição Descrição

Custos reais custos históricos apurados a posteriori e que realmente foram incorridos.

Custo operacional ocorre durante o ciclo de produção dos bens e serviços (energia elétrica, salários...)

Custo padrão custo ideal de produção de determinado produto/serviço.

Custo estimado custo projetado p/ subsidiar elaboração orçamentária; usa estimativa ou custo padrão

Custo controlável utiliza centro de responsabilidade. Atribui ao gestor apenas custos controláveis.

Custo de oportunidade custo objetivamente mensurável da melhor alternativa desprezada relacionado à escolha adotada.

Objeto de custo unidade que se deseja mensurar e avaliar os custos. Subsistemas orçamentário e patrimonial. Qualifica e quantifica. Exemplos: unidades organizacionais,

produtos/serviços, programas (projeto/atividade/ação)

Centro de custo unidade onde serão acumulados os custos. “Unidade” pode ser um imóvel, uma atividade, uma ação, um processo etc. Quantifica e localiza.

Sistema de custeio modelo de mensuração. Unidades de medida: custo histórico; custo corrente; custo estimado; e custo padrão.

Método de custeio método de apropriação de custos e está associado ao processo de identificação e associação do custo ao objeto que está sendo custeado.

Apropriação do custo reconhecimento do gasto de determinado objeto de custo previamente definido.

Sistema de acumulação forma como os custos são acumulados e apropriados aos bens/serviços e está relacionado ao fluxo físico e real da produção.

#4 Reconhecimento de VPAs/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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#5 Transações Sem/Com Contraprestação

Transação Sem Contraprestação

“Estado Soberano”

Transação Com Contraprestação

“Estado Empresa”

Tributos, Multas, Doações, Transferências

Voluntárias

Venda de bens, prestação de serviços, royalties,

dividendos

Maior parte das VPAs

Receitas Derivadas Receitas Originárias

#6 Provisões

 Definição: Provisão é um passivo de prazo e/ou valor incerto;
 Mensuração: melhor estimativa da saída de recursos;

Saída de recursos

Provável Possível Remoto

Reconhecimento Contábil (BP) Sim Não Não

Divulgação em Notas Explicativas Sim Sim Não

 Passivos Contingentes e Ativos Contingentes não são reconhecidos no BP! 
 São alvo de registro em contas de controle do PCASP (classes 7 e 8).

D – VPD Provisão X (-PL)

C – Provisão X

D – Provisão X (+P)

C – VPA Provisão X (+PL)

Reconhecimento Reversão
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PATRIMONIAL

ORÇAMENTÁRIA

CONTROLE

1 - Ativo 2 - Passivo

5 - Controles da Aprovação do Planejamento 

e Orçamento

7 - Controles Devedores 8 - Controles Credores

4 - Variações Patrimoniais Aumentativas 

(VPA)

3 - Variações Patrimoniais Diminutivas 

(VPD)

6 - Controles da Execução do 

Planejamento e Orçamento

D C

D C

D C

OS LANÇAMENTOS DEVEM DEBITAR E CREDITAR CONTAS QUE APRESENTEM A MESMA NATUREZA 

DE INFORMAÇÃO.!

#7 PCASP

Balanço Orçamentário (BO)

Balanço Financeiro (BF)

Balanço Patrimonial (BP)

Demonstração das Variações Patrimoniais 

(DVP)

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Demonstração da Mutação no Patrimônio 

Líquido (DMPL)

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP)

Notas Explicativas (NE)

Informações Comparativas

#8 Demonstrações Contábeis
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Resultado Orçamentário

Arrecadado x Empenhado
A > E = Superávit Orçamentário

E > A = Déficit Orçamentário

#9 Balanço Orçamentário

Resultado Execução Receita

Prevista x Arrecadada
P > A = Insuficiência

P < A = Excesso

P = A = Equilíbrio

Arrecadação

Resultado Execução Despesa

Fixada x Empenhada
F > E = Economia

F < E = Excesso *

F = E = Equilíbrio

Despesa

* Situação impossível

Capitalização (+)

Superávit Corrente e Déficit de Capital

Descapitalização (-)

Superávit de Capital e Déficit Corrente

Endividamento
Op. Crédito x Amortização Dívida

OC > AD = Aumento Endividamento

OC < AD = Diminuição Endividamento

OC = AD = Equilíbrio

Cumprimento da Regra de Ouro

Op. Crédito < ou = soma despesas capital 
(investimentos, inversões financeiras e amort. dívida).

Resultado Financeiro 

Ingressos x Dispêndios ou confronto dos saldos

RP INscrito = INgresso Extraorçamentário

RP Pago = Dispêndio Extraorçamentário

I > D = Resultado Financeiro Positivo

Atenção! Não é Superávit Financeiro

O SF é calculado no balanço patrimonial

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

#10 Balanço Financeiro
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Saldo Patrimonial

• Estrutura da Lei 4.320 (ênfase nos aspectos orçamentário)

Financeiro x Permanente

Financeiro = independe de autorização orçamentária

Permanente = depende de autorização legislativa

• Estrutura das Normas (ênfase nos aspectos patrimonial)

Circulante x Não Circulante

#11 Balanço Patrimonial

Resultado Patrimonial

VPAs x VPDs
VPAs > VPDs = Superávit Patrimonial

VPDs > VPAs = Déficit Patrimonial

• PCASP! Classes 3 e 4

• Resultado Patrimonial não é um indicador de desempenho

• NBC TSP 11: forma de apresentação das VPDs = natureza ou função.

• Estrutura do PCASP detalha VPDs conforme a abordagem da natureza (obrigatório)

#12 Demonstração das Variações Patrimoniais
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Métodos
MCASP = Direto

NBC TSP 12 = Direto ou Indireto

(incentiva o direto)

Juros e Dividendos 

Juros pagos ou recebidos: atividades operacionais

Dividendos recebidos: atividades de investimento

Dividendos pagos: fluxo das atividades de financiamento

Atividades Operacionais: Ingressos e desembolsos relacionados com a ação pública

Receitas Correntes; Remuneração Disponibilidades; Outras Receitas Derivadas/Originárias; Transferências recebidas/concedidas; VPD

Pessoal; Juros e Encargos da Dívida.

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

empréstimos concedidos.

Atividades Financiamento: recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos

(obtidos); Integralização capital social (empresas dependentes)

#13 Demonstração dos Fluxos de Caixa

5º Nível (Subtítulo) – Consolidação

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

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

x.x.x.x.3.xx.xx INTER OFSS – UNIÃO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos

consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a União.

x.x.x.x.4.xx.xx INTER OFSS – ESTADO

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos

consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e um estado.

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

Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos

consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e um município.

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

Consolidação do Ente: inclui 1, 3, 4, 5; exclui dígito 2 (INTRA)

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

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

#14 Consolidação
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#15 RREO x RGF

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

 é BIMESTRAL!

 não é inovação da LRF, pois já estava previsto desde 1988 pela CF!

 elaborado e publicado pelo Poder Executivo da U, E, DF e M;

 Composição: 

Balanço Orçamentário;

Demonstrativos:  

o Execução das Despesas por Função/Subfunção;

o Receita Corrente Líquida;

o Receitas e Despesas Previdenciárias;

o Resultado Nominal;

o Resultado Primário;

o Restos a Pagar por Poder e Órgão;

o Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

o Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;

o Simplificado do RREO.

Último Bimestre: Demonstrativos

o Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;

o Projeção Atuarial do Regime de Previdência;

o Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; e

o Parcerias Público-Privadas.

#15 RREO x RGF

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

 demonstrativo fiscal que evidencia se os Poderes/órgãos estão dentro dos LIMITES de despesa com pessoal, de dívida consolidada e

mobiliária, de concessão de garantia e de operações de crédito. Indica, ainda, as medidas corretivas caso esses limites tenham sido

ultrapassados.

 é QUADRIMESTRAL!

 Objetivo: Dar transparência à gestão fiscal do titular do Poder/órgão realizada no período, principalmente por meio da verificação

do cumprimento dos limites.

 emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos (todos descritos no art. 20, LRF).

 Composição: conterá demonstrativos comparativos com os limites de que trata a LRF, dos seguintes montantes: a) despesa total com

pessoal, evidenciando as despesas com ativos, inativos e pensionistas; b) dívida consolidada; c) concessão de garantias e

contragarantias; e d) operações de crédito.

Último quadrimestre, a) do montante da disponibilidade de caixa em 31/12; b) da inscrição em Restos a Pagar [...]; c) do cumprimento do

disposto na LRF, no que se refere à operação de crédito por antecipação de receita [...]
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“Não é inteligência, não é sorte, não é destino! As 
nossas conquistas são frutos de muito esforço e 

determinação!” 

~Possati
@profgilmarpossati

Siga-me no Instagram

@profgilmarpossati

OBRIGADO
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RACIOCÍNIO LÓGICO

Prof. Brunno Lima

Um antigo ditado diz: “Se há fumaça então há fogo”.

Uma sentença logicamente equivalente é

(A) se há fogo então há fumaça.

(B) se não há fumaça então não há fogo.

(C) se não há fogo, então não há fumaça.

(D) se não há fumaça pode haver fogo.

(E) se há fogo então pode haver fumaça.

(FGV / CBM – AM / 2022)
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(C) se não há fogo, então não há fumaça.

GABARITO:

Considere a sentença: “Todo catarinense gosta de camarão ou é torcedor do Figueirense”.

A negação lógica da sentença dada é:

(A) Nenhum catarinense gosta de camarão ou é torcedor do Figueirense;

(B) Todo catarinense gosta de camarão, mas não é torcedor do Figueirense;

(C) Todo catarinense não gosta de camarão e não é torcedor do Figueirense;

(D) Algum catarinense não gosta de camarão e não é torcedor do Figueirense;

(E) Algum catarinense não gosta de camarão ou não é torcedor do Figueirense.

(FGV / TJ – SC / 2018)
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(D) Algum catarinense não gosta de camarão e não é torcedor do Figueirense;

GABARITO:

Considere a sentença: “Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema”.

A negação lógica dessa sentença é:

(A) Se estou cansado, então não vejo televisão e não vou ao cinema;

(B) Se estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema;

(C) Se não vejo televisão e não vou ao cinema, então estou cansado;

(D) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema;

(E) Estou cansado ou vejo televisão ou vou ao cinema.

(FGV / MPE – RJ / 2019)
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(D) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema;

GABARITO:

Considere como verdadeiras as sentenças a seguir.

. Se Priscila é paulista, então Joel é capixaba.

. Se Gabriela não é carioca, então Joel não é capixaba.

. Se Gabriela é carioca, então Priscila não é paulista.

É correto deduzir que:

(A) Gabriela é carioca;

(B) Gabriela não é carioca;

(C) Priscila não é paulista;

(D) Priscila é paulista;

(E) Joel não é capixaba.

(FGV / BANESTES / 2021)
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(C) Priscila não é paulista;

GABARITO:

Em um grupo de 10 deputados, 6 são do Partido A e 4 são do Partido B. Serão sorteados 2 desses 10 deputados, aleatoriamente.

A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do Partido B é

(A)
1

5
.

(B)
2

5
.

(C)
2

3
.

(D)
2

9
.

(E) 
2

15
. 

(FGV / AL – RO / 2018)
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(E) 
2

15
 .

GABARITO:

Considere a matriz quadrada 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)2×2, com 𝑎𝑖𝑗 = ቊ
(−1)𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝑥, 𝑠𝑒 𝑖 = 𝑗

cos 𝑥, 𝑠𝑒 𝑖 ≠ 𝑗

Sendo x um número real, o determinante da matriz 𝐴 é

(A) Igual a 1.

(B) Igual a -1.

(C) Igual a cos 2x.

(D) Positivo se x pertence ao intervalo
𝜋

2
,
3𝜋

2
.

(E) Positivo se x pertence ao intervalo [0, 𝜋].

(FGV / FGV / 2020)
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(B) Igual a -1.

GABARITO:

Uma pirâmide regular é construída com um quadrado de 6 m de lado e quatro triângulos iguais ao da figura abaixo.

O volume dessa pirâmide em 𝑚3 é aproximadamente:

(A) 84;

(B) 90;

(C) 96;

(D) 108;

(E) 144.

(FGV / IBGE / 2016)
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(D) 108;

GABARITO:

OBRIGADO
Prof. Brunno Lima
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Noções de Administração Geral e 

Materiais

Prof. Elisabete Moreira

01. (FGV) As teorias organizacionais são permeadas por situações que tentam compreender o

processo de trabalho com ênfase em um aspecto especifico da administração. Aponte algumas das

teorias administrativas que promovem ênfase na estrutura organizacional.

a) Teoria da contingência, teoria das relações humanas e teoria estruturalista

b) Teoria clássica, teoria neoclássica e do teoria do desenvolvimento organizacional 

c) Teoria clássica, teoria neoclássica e  teoria da burocracia 

d) Teoria estruturalista, teoria das relações humanas e teoria do desenvolvimento organizacional;

e) Teoria neoclássica, teoria da contingência e teoria dos sistemas 

Administração Geral e de 

Materiais
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02. (FGV) Um aspecto básico na gestão de organizações é a mensuração e controle dos resultados,

utilizando-se métricas e indicadores adequados. Assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a

falsa:

I – Apesar da pandemia, uma universidade conseguiu formar um número maior de alunos, não

obstante ter despendido mais recursos financeiros. Nesse caso, a universidade mostrou-se eficiente e

eficaz.

II – A eficiência está relacionada a fazer certo as coisas, enquanto a eficácia está relacionada a fazer

a coisa certa.

III – Uma empresa contratou um especialista que detectou um problema na produção, promovendo

uma redução dos produtos defeituosos e dos custos de fabricação. Após esse incidente é correto

afirmar que a organização melhorou sua eficiência.

Administração Geral e de 

Materiais

A sequência correta é:

a) V – V – F;

b) V – F – F;

c) F – V – V;

d) F – F – V;

e) F – V – F.

Administração Geral e de 

Materiais
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03. (FGV) Acerca do processo organizacional, relacione as alternativas:

I - elaborar o orçamento para o próximo ano

II - dividir os recursos e as tarefas entre os vereadores do município.

III - verificação do alcance das metas e objetivos planejados

IV – implementação de políticas organizacionais relativas à gestão participativa

V – desenho de programas de treinamento

VI – definição da estrutura de cargos e salários

A – planejamento

B – Organização

C – Direção

D – Controle

Administração Geral e de 

Materiais

Aponte a alternativa correta.

a) I – A; II – B; III – C; IV – B; V – C; VI – C

b) I – A; II – A; III – C; IV – B; V – B; VI – B

c) I – A; II – B; III – D; IV – A; V – A; VI – C

d) I – C; II – B; III – D; IV – B; V – A; VI – C

e) I – A; II – B; III – D; IV – C; V – B; VI – B

Administração Geral e de 

Materiais
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04. (FGV) Acerca de planejamento estratégico :

I - A estratégia emergente é uma estratégia nova, que foi deliberada para ser realizada.

II - “Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a

sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira” é um

exemplo de declaração de missão organizacional.

III - O alto número de patentes de uma empresa de tecnologia é um exemplo de

oportunidade.

Administração Geral e de 

Materiais

As afirmativas são, respectivamente

a) V – V – F;

b) V – F – F;

c) F – V – V;

d) F – F – V;

e) F – V – F.

Administração Geral e de 

Materiais
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05. (FGV) Em um órgão público, um funcionário do setor de TI foi promovido ao cargo de gerente - um

cargo de nível tático. Em um cargo desse nível, o funcionário necessitará, preponderantemente, para

seu bom desempenho, de habilidades do tipo:

a) informacionais;

b) técnicas;

c) conceituais;

d) estratégicas;

e) humanas.

Administração Geral e de 

Materiais

06. (FGV) No âmbito da CGU alguns servidores ficaram sabendo que haveria, num futuro próximo,

grandes mudanças nos altos escalões do órgão e, nesse caso, muitos dos projetos iniciados poderiam

ser suspensos ou mesmo encerrados. Um dos servidores questionou seu superior acerca do rumor

ser verdadeiro, e esse preferiu não confirmar essa informação com receio que isso pudesse

interferir no clima do departamento. Ele apenas comentou que desconhecia tal situação. Desse modo,

o superior empregou uma barreira à comunicação denominada:

a) sobrecarga de informações.

b) percepção seletiva.

c)  filtragem.

d) semântica.

e) omissão

Administração Geral e de 

Materiais
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07. (FGV) A respeito dos papéis gerenciais, indique a opção que apresenta respectivamente um papel

interpessoal, um papel informacional e um papel decisório.

a) apoiador – administrador de conflitos – monitor

b) inspirador –empreendedor – porta-voz

c) negociador – figura de proa – empreendedor

d) símbolo – administrador de recursos – administrador de conflitos

e) líder – disseminador – negociador

Administração Geral e de 

Materiais

08. (FGV) Sobre motivação, considere:

I. Hierarquia de necessidades criadas por Maslow é uma das teorias de motivação de conteúdo.

II. Motivados por realização, poder e afiliação, a teoria da expectativa foi criada por Vroom.

III. Na teoria da necessidade adquirida, McClelland afirma que as pessoas são motivadas quando

acreditam que podem realizar as tarefas e que as recompensas advindas valem o esforço em realizá-

las.

IV. Objetivos atingíveis, porém difíceis, motivam os funcionários, essa é uma afirmação possível,

dentro do escopo da teoria motivacional.

Administração Geral e de 

Materiais
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Está correto o que se afirma APENAS em

a) II e III.

b) II e IV.

c) I e IV.

d) I, II e III.

e) I, III e IV.

Administração Geral e de 

Materiais

09. (FGV) Indique a que critério de departamentalização se refere cada frase.

I. Privilegia a especialização e o máximo de utilização das habilidades técnicas das pessoas.

II. Facilita o emprego de tecnologia, das máquinas e equipamentos, do conhecimento e da mão-de-

obra.

III. Adapta-se as peculiaridades de cada mercado consumidor.

Escolha a opção correta.

a) I e III – departamentalização por cliente.

b) III – departamentalização por processo.

c) I – departamentalização funcional.

d) II e III – departamentalização por produto.

e) II – departamentalização por localização geográfica

Administração Geral e de 

Materiais
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10. (FGV) A função de organizar tem como resultado a estrutura organizacional, cujo desenho é

influenciado e composto por vários fatores. Sobre estrutura organizacional, assinale V para a

afirmativa verdadeira e F para a falsa:

I – Em organizações que operam em ambientes instáveis, se impõe, em nome da eficácia, um desenho

orgânico, mais flexível e capaz de se reprogramar, a exemplo da estrutura matricial; diferente das

organizações que operam em ambientes estáveis, no qual se impõe, em nome da eficiência, um

desenho burocrático-mecanicista, mais rígido e programável, a exemplo da estrutura funcional.

II – A linha de autoridade formal de uma organização, que define a estrutura hierárquica entre os

membros e unidades da organização é conhecida como linha de especialização vertical.

Administração Geral e de 

Materiais

III – A departamentalização funcional tem como vantagens a melhor utilização das habilidades

técnicas das pessoas e a simplicidade de coordenação entre os departamentos.

IV - A estrutura organizacional que apresenta pequena amplitude de controle é conhecida como aguda

ou vertical, ao contrário da estrutura com maior amplitude de controle que tende a ser achatada ou

horizontalizada.

As afirmativas são, respectivamente,

a) V, F, V e F

b) V, F, V e V

c) V, V, F e F

d) V, V, V e F

e) V, F, F e V

Administração Geral e de 

Materiais



160

11. (FGV) Indique qual das opções a seguir explicita corretamente premissas de um programa de

qualidade.

a) Processo de melhoria continua. Satisfação dos clientes. A responsabilidade pela qualidade cabe à

área de produção.

b) Fazer bem a primeira vez. A responsabilidade pela qualidade cabe à área de produção. Bons

materiais garantem qualidade.

c) Processo de melhoria continua. Fazer bem a primeira vez. Eliminação de desperdício.

d) Satisfação dos clientes. Bons materiais garantem qualidade. Eliminação de desperdício.

e) A responsabilidade pela qualidade cabe à área de produção. Bons materiais garantem qualidade.

Eliminação de desperdício.

Administração Geral e de 

Materiais

12. (FGV) Considerando os conhecimentos em administração de materiais e logística, avalie os itens

a seguir.

I – Um gestor de materiais agrupou os itens no almoxarifado levando em consideração que os

materiais mais relevantes e com maior valor agregado devem ser tratados de forma especial. Nesse

caso, a metodologia aplicada foi a curva ABC.

II – O sistema de classificação de materiais, para ser adequado, deve possuir três atributos:

abrangência, flexibilidade e uniformidade.

III – Visando planejar uma estimativa do crescimento de vendas, o administrador de materiais avaliou

que, como no ano anterior a empresa havia crescido 10%, seria natural que crescesse o mesmo no

exercício seguinte. Neste caso, a técnica utilizada para planejar o estoque foi a de predileção.

Administração Geral e de 

Materiais
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As afirmativas são, respectivamente

a) V – V – F;

b) V – F – F;

c) F – V – V;

d) F – F – V;

e) F – V – F.

Administração Geral e de 

Materiais

13. (FGV) Considerando os conhecimentos em gestão de projetos, avalie os itens a seguir.

I – Os projetos são finitos no tempo, esforços singulares e exigem modelos gerenciais orgânicos.

II – A etapa do ciclo de vida de um projeto em que os custos de mudança são altos e os riscos baixos é

conhecida como encerramento.

III – As técnicas PERT e CPM são ferramentas distintas, mas por vezes são utilizadas em conjunto.

Enquanto a PERT demonstra o tempo probabilístico de um projeto, o CPM demonstra o menor tempo de

realização do projeto.

a) V – V – F;

b) V – F – F;

c) F – V – V;

d) F – F – V;

e) V – V – V

Administração Geral e de 

Materiais
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14. (FGV) O processo de tomada de decisão, na atualidade, deve:

a) apontar, dentre as alternativas satisfatórias, aquela que pode levar ao resultado desejado.

b) indicar a alternativa realmente ótima para levar ao resultado projetado.

c) elaborar cenários estratégicos que permitam calcular as opções com maior probabilidade de

sucesso.

d) definir as oportunidades e as ameaças existentes no ambiente de negócios.

e) encontrar as alternativas que satisfaçam os interesses dos setores mais importantes da direção.

Administração Geral e de 

Materiais

OBRIGADA
Profa. Elisabete Moreira
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Noções de Tecnologia da 

Informação

Prof. Emannuelle Gouveia

@EmannuelleGouveia

1 Conceito de internet e intranet. 2 Conceitos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. 2.1
Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos
de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. 3 Redes de computadores.
2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Windows). 2.3 Acesso à distância a
computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e
multimídia.
2.4 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office).
4 Conceitos de proteção e segurança. 4.1 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 4.2
Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.).

Edital



164

01- Considere três hipotéticas páginas da Web, com os respectivos conteúdos (trechos
oriundos da Internet).

Página I.
O Jaguar é o maior felino da América, terceiro do mundo e símbolo de força para as
antigas civilizações. Um dos animais da nossa fauna que mais geram encantamento e
que, por aqui, também é conhecido como onça-pintada.

Página II.
A Jaguar Land Rover anunciou uma novidade para tentar aliviar o estresse dos
motoristas no trânsito. A empresa trabalha no desenvolvimento de uma nova
tecnologia que tem como objetivo entender o humor do motorista e ajustar as
configurações da cabine para melhorar seu bem-estar.

Página III.
Sérgio Jaguaribe começou sua carreira em 1952 na revista Manchete onde passou a
assinar somente Jaguar. Trabalhava no Banco do Brasil subordinado a Sérgio Porto,
que o convenceu a não deixar o emprego em favor do humor.

Uma também hipotética busca por meio do Google com o texto jaguar humor OU
felino -fauna retornaria no resultado:
A) somente a página I;
B) somente a página II;
C) somente as páginas I e II;
D) somente as páginas II e III;
E) as três páginas.
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02- Nas configurações do Google Chrome, na seção de Privacidade e Segurança, a
opção Limpar dados de navegação NÃO permite remover:
A) arquivos provenientes de download;
B) cookies e outros dados do site;
C) histórico de download;
D) histórico de navegação;
E) imagens e arquivos armazenados no cache.
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03- Carlos renovou uma foto em sua página na Internet, mas o Google Chrome
continua mostrando a imagem anterior quando essa página é aberta.

Para evitar que a versão de alguma página seja exibida numa versão ultrapassada,
Carlos deve abrir as configurações do Chrome e “limpar”:
A) as configurações do site;
B) o cache;
C) o histórico de navegação;
D) os cookies;
E) os dados de navegação.



167

04- No contexto das interfaces de servidores de e-mail, assinale a opção que descreve
corretamente o significado do termo rascunho.
A) Uma mensagem deletada.
B) Uma mensagem caraterizada como spam.
C) Uma mensagem que ainda não foi enviada.
D) Uma mensagem contendo pendências ortográficas.
E) Uma mensagem recebida que tenha sido marcada como no reply.
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05- Segundo a Cartilha de Segurança para Internet (http://cartilha.cert.br/malware/),
códigos maliciosos (malware) são programas especificamente desenvolvidos para
executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Sobre códigos
maliciosos, é correto afirmar que:
A) spyware é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador
comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim;
B) backdoor é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes,
enviando cópias de si mesmo, de computador para computador;
C) bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que
permitem que ele seja controlado remotamente;
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D) rootkit é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e
enviar as informações coletadas para terceiros;
E) worm é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a
presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador
comprometido.
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06 - Maria está trabalhando na definição de uma política de senhas para um site. Já
está estabelecido que as senhas devem conter quatro caracteres; que será
considerado um alfabeto com 26 letras; e que os caracteres especiais serão limitados à
lista abaixo.
!@#$%&*=+

A partir disso, Maria imaginou três alternativas, cada uma com distintos requisitos
mínimos obrigatórios que devem ser observados na criação de uma senha, a saber:
I. pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos um caractere especial;
II. pelo menos uma letra minúscula, pelo menos um dígito numérico;
III. pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos uma letra minúscula.
Considerando que os usuários escolham suas senhas aleatoriamente, a ordem das
políticas, da mais forte para a mais fraca, é:

A) I, II, III;
B) I, III, II;
C) II, I, III;
D) II, III, I;
E) III, II, I.
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07- No que diz respeito à segurança da informação, o firewall é:
A) um aplicativo que tem por objetivo melhorar o desempenho da CPU de um
microcomputador.
B) um recurso que busca impedir o acesso indesejado de hackers às redes de
computadores.
C) um programa antivírus que visa a proteger os microcomputadores de pragas
virtuais.
D) uma técnica de autenticação empregada no acesso dos usuários às redes de
computadores.
E) um vírus cibernético que atua na coleta de senhas de internautas que acessam sites
de bancos.
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08 - João preparou um documento no MS Word 2010 que contém três partes: a
introdução, o corpo do texto e a bibliografia. A numeração das páginas deve reiniciar a
cada uma dessas partes. João pode viabilizar esse efeito pelo uso do recurso:

A) Dividir na guia Exibição;
B) Pincel de Formatação na guia Página Inicial;
C) Quebras na guia Layout da Página;
D) Símbolo na guia Inserir;
E) Sumário na guia Referências.

09- Analise a figura a seguir, que mostra algumas células do Excel do MS Office.

Se o conteúdo da célula G1 (mostrado como equação na figura) for copiado por meio
de Ctrl+C e Ctrl+V para a célula H2, o valor da célula H2 será
A) 3.
B) 12.
C) 20.
D) 40.
E) 48.
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10- Sobre a Lixeira do Windows 10, considere as afirmativas a seguir.
I. A lixeira tem uma limitação de tamanho que não pode ser alterada.
II. A transferência dos arquivos removidos para a lixeira é um procedimento
automático, que não pode ser evitado.
III. A lixeira armazena arquivos removidos de qualquer tipo e/ou tamanho.
Está correto o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) II, somente.
C) III, somente.
D) I e III, somente.
E) I, II e III.
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Atuação da CGU

Estrutura + Conteúdo

Tema da área x Tema geral

Negacionismo e a ciência

Introdução 

Desenvolvimento

Conclusão

Detalhamento

Repertório

Recursos 

TEMA PADRÃO TEMA “DESVIO”

Atualidades 

Prof. Rodolfo Gracioli

Constituição Federal

Estatuto da Criança e Adolescente

Lei de Execução Penal

Lei Geral de Proteção de Dados

Regras de Mandela

Lei de Lavagem de dinheiro

Lei de improbidade Administrativa

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Lei anticorrupção

Código Penal

O que não pode faltar?

(Abordagem Jurídica)
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Direitos Humanos

Direitos civis, políticos e sociais

Liberdade

Dignidade da pessoa humana

Garantias e direitos fundamentais

Corrupção

Cidadania 

Democracia

Ativismo

O que não pode faltar?

Termos, expressões e conceitos

Atualidades 

Prof. Rodolfo Gracioli

Humanização

Judicialização

Corrupção do cotidiano

Desinformação

Violações

Acordos de Leniência

Prevenção x Repressão

Transparência

Gestão Pública

Ética

O que não pode faltar?

Termos, expressões e conceitos
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Prova em si

 Texto motivador simples (geralmente recortes que prezam pela objetividade)

 Tema interrogativo (questão explícita sobre o tema)

Atualidades 

Prof. Rodolfo Gracioli

Jeff Bezos investe pesado na obsessão de ser imortal

O ex-CEO da Amazon — que atualmente concentra suas forças no turismo espacial, com a Blue Origin

— colocou uma grana pesada na start-up AltoLabs. A empresa do Vale do Silício, que começou a

operar oficialmente em janeiro deste ano, é focada em desenvolver pesquisas contra o

envelhecimento — e visa, um dia, encontrar o segredo para a imortalidade. A start-up anunciou que,

na sua fundação, recebeu um financiamento de US$ 3 bilhões. Além de Jeff Bezos, outro investidor de

peso é o bilionário russo-israelita Yuri Milner, que é fundador da fundador da Digital Sky

Technologies.

Gizmodo Uol

31/01/2022
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Temas “polêmicos”
 O “jeitinho brasileiro” representa uma violação da moralidade?

 Meritocracia: discurso descolado da realidade ou possibilidade real?

 O complexo de vira-lata do Brasil atravanca o desenvolvimento?

 É possível se articular por uma causa sem “lugar de fala”?

 O pseudoativismo é válido ou mera demagogia?

 Ataque a monumentos: efetividade ou fragilidade no protesto?

 Quais os principais desafios do brasileiro na contemporaneidade?

 Cordialidade do povo brasileiro: mito ou realidade?

 É possível um corpo político honesto com uma sociedade corrompida?

 A honestidade deve ser hipervalorizada em tempos de crise ética?

 Por que nos desinformamos na era da informação?

 Quais os limites do avanço tecnológico?

 A democracia corre risco na contemporaneidade?

 Estamos criando uma geração frágil e que não lida bem com a frustração?

Atualidades 

Prof. Rodolfo Gracioli

CORRUPÇÃO EM PAUTA
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Relações 

sociais

Atualidades 

Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 

sociais
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Mapa das Operações

As operações especiais são realizadas em conjunto com outros órgãos de defesa do

Estado, como o Departamento da Polícia Federal (PF) e o Ministério Público, tanto no

âmbito Federal como no Estadual, entre outras entidades.

Em 19 anos, já foram deflagradas 584 ações investigativas, sendo 4 apenas em 2022. A

soma do prejuízo total apurado é de mais de R$ 5,97 bilhões.

Atualidades 

Prof. Rodolfo Gracioli

Prevenção da corrupção

Além de investigar atos de corrupção e punir os agentes envolvidos, a Controladoria-

Geral da União (CGU) também atua na prevenção de práticas ilícitas e fraudes, para que

essas ocorrências sequer venham a acontecer. Nesse sentido, a prevenção se soma ao

combate à corrupção e, juntos, esses dois aspectos se tornam complementares na luta

para acabar com a burla de regras e com a adoção de medidas impróprias, incorretas e

ilegais para a solução dos problemas.
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Relações 

sociais

Atualidades 
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Participação social

Para a CGU, cada cidadão possui fundamental importância na tarefa de participar da

gestão e de exercer o controle social das políticas públicas e dos recursos nelas

investidos. Com a ajuda da sociedade, será mais fácil controlar os gastos dos governos

em todo Brasil.

O controle social pressupõe a efetiva participação da sociedade, não só na fiscalização da

aplicação dos recursos públicos como também na formulação e no acompanhamento da

implementação de políticas. Um controle social ativo e pulsante permite uma maior

participação cidadã, o que contribui para a consolidação da democracia em nosso país.
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Relações 

sociais

Atualidades 
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Governo Federal atua no combate à corrupção por meio da CGU
Em 2021, o Governo Federal assinou acordo de leniência com cinco empresas, gerando um total de R$ 1,8

bilhão em arrecadação. O Plano Anticorrupção tem cronograma de aplicação até 2025 e, após um ano de

vigência, já atingiu 60 ações entregues, o que corresponde a quase 40% do plano já cumprido, de acordo

com a Controladoria-Geral da União (CGU). Uma das áreas da CGU é a Corregedoria Geral da União, que é

quem cuida desses processos, mas nós temos unidades convencionais em cada ministério, nem todas as

demissões ocorrem na CGU, elas ocorrem dentro de um sistema coordenado pela CGU. Nós já temos hoje

mais de 8.500 servidores demitidos desde 2003, 445 só nesse ano e nos últimos três anos em torno de

1.500 servidores, então uma média de 500 servidores por ano que são sancionados com a pena de demissão

do serviço público.
Governo Federal

21/12/2021
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Menos de 2% dos órgãos públicos têm sistema de proteção 

contra corrupção, dizem TCU e CGU

Dados são do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Levantamento inédito mapeou mecanismos de

combate a fraudes e ilícitos nos três poderes da União, de estados e municípios.

Por Jéssica Sant’Ana, g1 — Brasília

08/12/2021

Atualidades 
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Entre os órgãos públicos que responderam ao levantamento:

• 82,4% apresentam um grau muito alto ou alto de exposição à corrupção;

• 15,99% demonstram risco médio; e

• 1,62% tem baixo risco de exposição à corrupção por contar com um sistema de proteção adequado.

A situação que mais preocupa é a dos municípios. Isso, porque 88% dos órgãos públicos municipais

apresentaram alto grau de exposição à corrupção. Para efeitos de comparação: apenas 38% dos órgãos

estaduais e 20% dos federais têm alto grau de exposição à corrupção.
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Se os dados forem agregados por cada um dos poderes da República, o levantamento aponta que o Poder

Legislativo é o mais vulnerável. Somando União, estados e municípios, 96% das organizações legislativas

têm alto grau de exposição à corrupção.

Em seguida aparece o Judiciário, com 87% dos órgãos sob risco alto e muito elevado.

O Executivo é o poder em uma situação menos vulnerável, mas o quadro não é tranquilizador. Os dados

apontam 2% dos órgãos executivos com nível aceitável de proteção, 23% com nível médio e 75% em nível

alto ou muito alto de vulnerabilidade.

Atualidades 

Prof. Rodolfo Gracioli

CGU aponta desvios de quase R$ 300 milhões de verbas da 

covid 

Operações anticorrupção da controladoria foram intensificadas em 2020. Somando verbas destinadas a

outros fins, o prejuízo chega a R$ 753 milhões. Segundo estudo obtido pela CNN Brasil, 2020 bateu

recorde histórico de operações anticorrupção: foram 97. Dessas, 47 têm ligação com verbas para

enfrentamento da pandemia. Em 2021, as operações voltaram a cair e bateram 57, sendo 31 para apurar

uso do dinheiro destino à covid.

Poder 360

10/12/2021
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Temas gerais

1. A ditadura da beleza causa impactos para a sociedade?

2. Quais os impactos do negacionismo científico para a sociedade?

3. A diversidade se transformou em um problema no século XXI?

4. Perdemos a sensibilidade artística na era da artificialidade?

5. A falta de alteridade explica as ações danosas ao meio ambiente?

6. A empatia escassa é resultado de relações efêmeras?

7. É preciso se posicionar sobre tudo?

8. É possível ser criativo e produtivo a todo instante?

9. O smartphone é a nova “chupeta”?

10. O ócio tem espaço na sociedade do cansaço?

Atualidades 

Prof. Rodolfo Gracioli

Temas gerais

1. Qual o papel do Estado em tempos de pandemia?

2. É possível minimizar a desigualdade agravada pela pandemia?

3. Como equacionar os problemas educacionais agravados na pandemia?

4. A vacinação é uma ação altruísta?

5. Quais os efeitos da pandemia para a saúde mental?

6. É possível ser feliz em tempos de luto e tragédia?

7. A pandemia deixará a sociedade mais evoluída atitudinalmente?

8. Vivemos a era da distopia?

9. A era dos aplicativos tornou a sociedade menos humana?

10. A ansiedade explica a medicalização das emoções?
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Temas gerais

1. A cidadania digital é possível sem educação midiática?

2. Quais os padrões de felicidade na sociedade do consumo?

3. Emergência da saúde mental na contemporaneidade

4. É possível equacionar desenvolvimento com preservação ambiental?

5. Como ampliar a representatividade feminina na política?

6. É possível enfrentar a violência urbana em tempos de guerra?

7. Como superar a problemática da fome?

8. Como minimizar os dados das fake news na sociedade?

9. Afinal, as redes sociais prestam um serviço ou desserviço?

10. Diante tantas incertezas, é possível pensar em futuro?

Atualidades 
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Conceitos

1. Alteridade

2. Empatia

3. Etnocentrismo

4. Indústria Cultural

5. Nomofobia

6. Gentrificação / Verticalização

7. Elitização

8. Empoderamento

9. Utopia

10. Efemeridade

11. Educação midiática

12. Algocracia

13. Altruísmo

14. Sororidade

15. Emergência climática

16. Obsolescência

17. Minimalista

18. Narcisismo

19. Intolerância

20. IA / IOT
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