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REVISÃO DE VÉSPERA SEFAZ AM  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA
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Níveis Organizacionais

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Processo Administrativo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Planejamento

Organização

Direção

Controle

Papéis do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

PAPÉIS DO 
ADMINISTRADOR

PAPÉIS
INTERPESSOAIS

Símbolo / 
Representação Representa a organização simbolicamente

Liderança Orienta, influencia e motiva

Elemento de 
Ligação Rede de contatos para troca de informações

PAPÉIS
INFORMACIONAIS

Monitor Coleta e analisa informações

Disseminador Compartilha informações (internamente)

Porta-voz Transmite informações (para o meio externo)

PAPÉIS
DECISÓRIOS

Empreendedor Identifica novas ideias e oportunidades

Solucionador 
de conflitos Corrige problemas (internos e externos)

Alocador de 
Recursos Aloca recursos conforme prioridades

Negociador Representa os interesses da organização
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Habilidades do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Habilidades 
do 

Administrador

Habilidades 
técnicas

Conhecimento Técnico e/ou Especializado

Relacionadas ao "fazer"

São mais utilizadas no nível operacional

Habilidades 
humanas

Relacionamento interpessoal

Liderar, motivar, coordenar e influenciar.

São importantes para os três níveis. Contudo, são mais relevantes 
para o nível tático

Habilidades 
conceituais

Trabalhar com ideias, abstrações e conceitos

Relacionadas ao "pensar“. Interpretar situações e planejar o futuro

São indispensáveis ao nível estratégico

Habilidades do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Teoria dos Sistemas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria dos 
Sistemas

seu precursor foi o biólogo Ludwig Von Bertalanffy

novas ideias, conceitos mais integrados, mais sintéticos, que levam em 
consideração o “todo”.

O foco está na relação entre a organização e o ambiente externo, bem 
como na interação entre órgãos internos da própria organização. 

A ideia central é de que as organizações são sistemas abertos. 

Homem funcional

O todo é maior do que a soma das partes (holismo ou sinergia).

Qualquer alteração em uma das partes, repercute no todo (globalismo).

Entropia negativa: as organizações devem importar mais energia (do 
ambiente) do que exportar.

O sistema busca o seu equilíbrio (homeostase). 

Equifinalidade: isso significa que não existe apenas um caminho para 
que o resultado final seja atingido. 

Tipos de Planejamento

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Missão x Visão x Valores x Negócio

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Análise SWOT

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ambiente INTERNO                   
(aspectos controláveis)

Ambiente EXTERNO                                    
(aspectos não controláveis)

Aspectos POSITIVOS
(ajudam a organização) Forças Oportunidades 

Aspectos NEGATIVOS 
(atrapalham a organização) Fraquezas Ameaças
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Balanced Scorecard - BSC

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Perspectivas

Financeira Melhoria dos resultados financeiros (Perspectiva do acionista)

Cliente "Como a organização é vista pelo cliente"

Processos Internos Processos internos críticos para o sucesso

Aprendizado e 
Crescimento Ativos intangíveis (Pessoas, Sistemas e Procedimentos)

04 Sistemas da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Autoridade Responsabilidade

Decisão Comunicação

15

16



Fatores Condicionantes da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Fatores Condicionantes da Estrutura 
Organizacional

Fator Humano

Fator objetivos, estratégias e 
políticas

Fator Tecnologia

Fator Ambiente Externo

Elementos da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Elementos Básicos da 
Estrutura Organizacional

Especialização do Trabalho 

Departamentalização

Cadeia de Comando 

Amplitude de Controle

Centralização e 
Descentralização

Formalização
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Departamentalização Funcional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estrutura Matricial

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Chefe x Líder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Chefe / Gerente / Administrador Líder

Administra Inova

É uma cópia É o original

Mantém Desenvolve

Processo formal Processo informal

Focaliza o sistema e estrutura Focaliza as pessoas

Baseia-se nas normas, nas regras e na autoridade 
formal

Baseia-se na confiança

Exerce o controle sobre as pessoas Inspira confiança, incentiva e motiva as pessoas

Assegura o controle e a disciplina dos 
subordinados Estimula a criatividade das pessoas

Estabelece limites para os subordinados Potencializa as competências de cada pessoa 

Atua com base na estrutura hierárquica 
organizacional

Atua de acordo com as situações apresentadas

Visão de curto prazo Perspectiva de longo prazo / Visão de futuro

Pergunta como e quando Pergunta o quê e o por quê

Olhos na base da organização (visão limitada) Olhos no horizonte

Imita É original

Aceita o status quo Desafia o status quo

É o clássico bom soldado É sua própria pessoa

Faz certo as coisas (eficiente) Faz as coisas certas (eficaz)

Tipos de Poder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

TIPOS DE PODER

Poder Legítimo Relacionado à hierarquia

Poder Coercitivo Amparado em ameaças, castigos e punições

Poder de 
Recompensa Poder de recompensar as pessoas

Poder de 
Competência 

Possui habilidades, conhecimentos, expertise
ou know-how

Poder de Referência Baseado no carisma, na empatia e nas 
características do líder

Poder de Informação Pessoa detém a posse de informações 
estratégicas

Poder Pessoal Deriva das características individuais
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Teoria dos Traços

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria de Traços

Líder já nasce "pronto". 
Possui caracteíristicas 

inatas.                                     
(liderança não pode ser 

aprendida) 

Aspectos físicos

Habilidades

Aspectos da personalidade

Fatores sociais

Características relacionadas com a tarefa

Limitações

Dificuldade de identificar os traços

Dificuldade em encontrar traços universais

Ignora a reação e influência dos subordinados

Acredita que o líder é líder em qualquer situação

Simplista e limitada

Estilos de Liderança (“Os Três de White e Lippitt”)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estilos de Liderança 

(“Os Três de White e 
Lippitt”)

Liderança 
Autocrática

O líder centraliza toda a tomada de decisões e não há 
qualquer tipo de delegação aos liderados. O líder é dominador, 

impõe suas ordens e traça as diretrizes sem qualquer 
participação do grupo. 

Liderança 
Democrática

Os liderados participam do processo de tomada de 
decisões. O líder participa, orienta e auxilia. É como se o líder 

fosse um “membro normal” do grupo. 

Liderança 
Liberal (ou 

Laissez-Faire)

o líder delega totalmente a tomada de decisões aos 
liderados. A participação do líder é limitada. A liderança tem um 

papel meramente “consultivo”.
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Teoria Situacional de Hersey e Blanchard

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Maturidade M1

Baixa Motivação

Baixa Capacidade

Determinar / Dirigir / Narrar (Estilo E1)

Baixo Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M2

Alta Motivação

Baixa Capacidade

Persuadir / Vender (Estilo E2)

Alto Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M3

Baixa Motivação

Alta Capacidade

Compartilhar / Participar (Estilo E3)

Alto Relacionamento

Baixa Tarefa

Maturidade M4

Alta Motivação

Alta Capacidade

Delegar (Estilo E4)

Baixo Relacionamento

Baixa Tarefa

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria da 
Contingência de 

Fiedler

Estilos do Líder

Orientado para tarefa (melhor desempenho em 
situações extremas - muito favoráveis ou muito 

desfavoráveis)

Orientado para relacionamentos/pessoas (melhor 
desempenho em situações moderadas)

Três variáveis

Relação líder-liderados

Estrutura da tarefa

Poder de posição

Teoria da Contingência de Fiedler
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria do Caminho-Meta de House

Teoria do Caminho-Meta 
de House

Líder apoiador / incentivador
/ compreensivo

Se preocupa com as necessidades e com o 
bem-estar de seus subordinados

Líder diretivo
Explica detalhadamente “o que” e “como” 

deve ser feito. Ele define metas, os padrões, 
e indica a direção a ser seguida

Líder participativo Incentiva os subordinados a participarem da 
tomada de decisões.

Líder orientado para
resultados / realizações / 

objetivos / Líder realizador

Se preocupa em atingir os melhores 
resultados possíveis. Ele define metas 

desafiadoras

Teoria da Hierarquia das Necessidades

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas

Autorrealização

Necessidades Inferiores (de Baixo Nível)
-Necessidades Primárias

-São satisfeitas por estímulos externos
(através de salários, condições de trabalho, etc.)

Necessidades Superiores (de Alto Nível)
-Necessidades Secundárias

-São satisfeitas por estímulos internos
(estímulos de dentro do indivíduo)
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Teoria das Necessidades Adquiridas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Necessidades 
Adquiridas 

(McClelland)

Necessidade de
Realização 

Necessidadede alcançar o sucesso.  O 
objetivo principal do indivíduo é a realização 

pessoal

Necessidade de
Poder 

Necessidade de controlar e influenciar as 
pessoas

Necessidade de
Afiliação 

Necessidade de manter bons 
relacionamentos interpessoais.

Teoria X e Y

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria X e Y 
(McGregor)

Teoria X

Indivíduo é naturalmente preguiçoso e possui aversão ao  trabalho. 
Portanto, precisa ser controlado e dirigido.

o gestor que tem essa visão “X” de seus subordinados, tende a 
controlar seus subordinados de maneira rígida, autocrática e 

coercitiva

Subordinados tratados dessa maneira tendem a responder com baixa 
produtividade, desencorajamento, falta de estímulo e pouco esforço, 

Teoria Y

Indivíduo é naturalmente laborioso e produtivo. Portanto, é capaz de 
se autodirigir e autocontrolar. 

o gestor que tem a visão “Y” de seus subordinados, por acreditar que os 
subordinados são capazes de se autocontrolarem, tende a dirigir seus 

subordinados com base na confiança, autonomia e liberdade. 

Subordinados tratados dessa maneira tendem a responder com elevada 
produtividade, dedicação, iniciativa, entusiasmo, envolvimento pessoal e 

prazer em trabalhar.
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Teoria da Expectância

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

M E I V

Formas de Estimular a Motivação dos Indivíduos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ação Quando utilizar? Qual o Objetivo?
Tarefas combinadas em conjunto
(combinação de tarefas)

a) Funcionários consideram que o trabalho não
requer o uso de habilidades variadas (trabalho
repetitivo e pouco variado)
b) Funcionários gostariam de assumir mais
responsabilidades

a) aumentar a variedade e a identidade com a
tarefa
b) possibilitar ao ocupante do cargo receber mais
autoridade, e responsabilidade

Carga vertical (expansão vertical de
cargos)

Funcionários consideram que tem pouca autonomia
para realizar suas tarefas e atribuições

aumentar a autonomia quanto aos objetivos de
desempenho

Relações diretas com o cliente ou
usuário
(Estabelecimento de relações com
os clientes)

a) Funcionários consideram que seu trabalho é
repetitivo e pouco variado e que não têm
autonomia para realizá-lo
b) Funcionários consideram que não vem
recebendo o feedback adequado sobre o seu
desempenho

a) aumentar a variedade e envolver maior
responsabilidade e autonomia
b) favorecer a retroação (feedback) por meio do
cliente ou usuário.

Formação de unidades naturais de
trabalho Funcionários consideram que seu trabalho é pouco

relevante para a empresa

produzir significado da tarefa e identidade com a
tarefa, proporcionando no ocupante do trabalho
um sentimento de propriedade em relação àquilo
que faz.

Abertura de canais de retroação

-

atribui ao ocupante o controle e avaliação de seu
desempenho para criar uma tarefa total e
completa com conhecimento dos resultados, se
possível em tempo real, sem depender da
avaliação pelo gestor ou de terceiros.

Criação de grupos autônomos

-
O trabalho tornar-se atividade social e influenciar
o comportamento individual, criando soluções de
trabalho com maior eficácia do que isoladamente.

31

32



Processo de Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Barreiras à Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Robbins

Filtragem O emissor manipula a informação, para que ela seja vista de maneira mais 
favorável pelo destinatário

Percepção Seletiva O destinatário vê e escuta “seletivamente”, interpretando a mensagem de 
acordo com suas características pessoais

Sobrecarga de 
Informação

Existe um volume muito grande de informações, fazendo com que o 
destinatário não seja capaz de processar todas essas informações

Emoções Os estados emocionais (felicidade, tristeza, sofrimento, alegria, etc.) do 
indivíduo influenciam a forma ele interpreta a mensagem.

Linguagem / 
Semântica

A linguagem utilizada pelo indivíduo é influenciada por aspectos como: idade, 
cultura e grau de educação

Medo da 
Comunicação 
(Ansiedade)

Decorre do medo que a pessoa sente de se comunicar 

Diferenças de Gênero Homens e mulheres utilizam a comunicação de formas diferentes. 

Comunicação 
“politicamente 

correta”

As pessoas “modificam” o seu vocabulário para se “ajustar” ao movimento 
do “politicamente correto”, 

Silêncio Utilização do silêncio (ausência de palavras) para evitar conflitos, e isso 
prejudica a comunicação,
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Fluxos de Direção da Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Etapas do Processo de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Definição dos objetivos

Monitoramento/Avaliação
do desempenho "atual"

Comparacão entre o 
desempenho "atual" e o 

padrão estabelecido

Correção, Realimentação 
ou Feedback
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Tipos de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Eficiência x Eficácia x Efetividade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

EFICIÊNCIA Utilização de 
recursos

Fazer de forma 
correta

Relaciona-se 
aos Meios Foco Interno

EFICÁCIA
Alcance dos 
resultados 
(objetivos)

Fazer a coisa 
certa

Relaciona-se 
aos Fins Foco Externo

EFETIVIDADE Impacto
causado

Gerar 
benefícios, 

transformação 

Relaciona-se 
aos Benefícios

gerados
Foco Externo
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Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Significados 
(Maximiano)

Excelência Se refere ao melhor que se pode fazer. A excelência é absoluta: é o 
ideal mais elevado. 

Especificações
Se refere à qualidade “planejada”. Ou seja, é a definição de “como”

o produto ou serviço deve ser. Qualidade significa o conjunto das 
características de um produto ou serviço. 

Conformidade Se refere ao grau de identidade entre o produto ou serviço e suas 
especificações.

Adequação ao Uso

Adequação ao uso é uma ideia que engloba as definições anteriores e 
tem dois significados: qualidade de projeto (compreende as 
características do produto que atendem as necessidades ou 

interesses do cliente) e ausência de deficiências (quanto maior o 
número de deficiências, mais baixa é a qualidade).

Ferramentas Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ferramentas 
da Qualidade

Histograma
É um gráfico de barras (retângulos), que tem por objetivo auxiliar o gestor a identificar e 
visualizar a frequência de determinado evento (defeito/problema). É uma ferramenta 

estatística que permite a visualização e a identificação das variações 

Diagrama de 
Pareto

Regra do 80/20, 80% dos “resultados” (“problemas”) provêm de 20% de ”causas”. 
Auxilia o gestor a “focar” (priorizar) nos aspectos que mais geram impacto na situação 

analisada.

Diagrama de 
Ishikawa

Auxilia o gestora identificar as causas de determinado problema. Diagrama de Causa-
Efeito (Gráfico Espinha de Peixe)

Benchmarking
É um processo contínuo e sistemático de análise das práticas adotadas por empresas 

concorrentes, as quais são consideradas fortes e, na maioria das vezes, líderes de 
mercado.  

5W2H Tem por objetivo facilitar o planejamento das atividades. Auxilia o gestor a traçar os 
planos de ação para que os objetivos sejam alcançados. Auxília na tomada de decisão.

GUT Ferramenta utilizada para priorizar os problemas.
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Ciclo PDCA

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

PLAN

DO

CHECK

ACT

Projeto

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

PROJETO Esforço 
Temporário

Início e Fim 
previamente 

definidos

Criar Produtos, 
Serviços ou 

Resultados Únicos 
/ Exclusivos
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Portfólios x Programas x Projetos x Subprojetos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Subprojeto

Uma parte menor do projeto total, criada quando um projeto é subdividido em componentes ou partes mais 
facilmente gerenciáveis.

Projeto

Esforço temporário (conjunto de atividades que ocorrem apenas uma vez), empreendido com o objetivo de criar 
um produto, serviço ou resultado “unitário/único” (“novo/exclusivo”). 

Programa

Grupo de projetos, programas subsidiários e atividades de programa (relacionados entre si), gerenciados de 
modo coordenado visando a obtenção de benefícios e controles que não estariam disponíveis se eles fossem 

gerenciados individualmente.

Portfólio

Conjunto de projetos, programas, portfólios subsidiários e operações (relacionados entre si, ou não) 
gerenciados em grupo para alcançar objetivos estratégicos

Método de Avaliação do Desempenho

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Métodos
Tradicionais 
de Avaliação 

de 
Desempenho

Escalas Gráficas

Consiste em uma tabela (ou um “formulário”) de “dupla entrada” 
(linhas e colunas) que tem por objetivo avaliar o desempenho dos 

indivíduos através de “fatores de avaliação” pré-determinados aos 
quais são atribuídas “notas” previamente graduadas.

Listas de Verificação

Consiste em um “check-list” realizado através de uma tabela 
padronizada na qual consta uma lista de fatores que devem ser 
avaliados (considerados) pelo gestor no momento da avaliação. 

Funciona como uma espécie de "lembrete".

Incidentes Críticos

método em que o avaliador busca identificar apenas as características 
extremas (positivas ou negativas) do indivíduo avaliado. o avaliador 

se preocupa apenas com as características que representam 
desempenhos altamente positivos (eficazes) ou altamente 

negativos (ineficazes).
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Avaliação 360° - Método Moderno de Avaliação
de Desempenho

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Avaliação 360°

A avaliação de desempenho é realizada de forma “circular”, por todos que mantêm 
algum tipo de contato com o indivíduo avaliado. Isto é, “todos avaliam todos” (inclusive 

o próprio indivíduo - autoavaliação)

Vantagens

É um método rico, que fornece informações completas e precisas. 

Permite o anonimato

tende a reduzir o efeito halo.

Desvantagens

é um método complexo, caro e de dificil planejamento e aplicação. 

é um método caro e que requer o treinamento dos avaliadores.

Pode gerar avaliações “conflitivas”

A possibilidade de permitir que colegas, pares e subordinados realizem a avaliação 
pode gerar “parcialidade” (tendenciosidade) nos resultados. Ou seja, as avaliações 

desses indivíduos podem ser tendenciosas.

Decisões Programadas x Decisões Não
Programadas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Decisões Programadas Decisões Não Programadas

Decisões rotineiras e repetitivas (decisões 
“padronizadas”) Decisões “novas” e não repetitivas. 

Decisões baseadas em um “acervo de soluções” da 
organização Decisões mais complexas 

Dados adequados e repetitivos Dados inadequados, “únicos” e novos

Condições estáticas e imutáveis Condições dinâmicas e mutáveis

Previsibilidade e certeza Risco, Imprevisibilidade e incerteza

Baseadas em regras e métodos pré-estabelecidos Baseadas em julgamento “pessoal”

Podem ser computacionais (padronizadas em 
sistemas computacionais)

Dependem do julgamento profissional de cada 
indivíduo

Decisões “descentralizadas” (predominam no nível
operacional)

Decisões “centralizadas” (predominam no nível 
estratégico)

Decisões mais rápidas e uniformes Decisões mais lentas
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Ferramentas de Auxílio ao Processo Decisório

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ferramentas

Identificação e 
Diagnóstico

Diagrama de 
Dispersão

Possibilita ao gestor identificar se há ou não relação entre duas 
variáveis.

Geração e 
Desenvolvimento 

de Alternativas

Brainstorming Utilizada com o objetivo de criar alternativas criativas para solução 
de problemas ou para o aproveitamento de oportunidades.

Brainwriting 
É a versão "escrita" do brainsotrming. utilizada com o objetivo de 
criar alternativas criativas para solução de problemas ou para o 

aproveitamento de oportunidades.

Avaliação e 
Escolha de 
Alternativas

Diagrama de 
Árvore de 
Decisões

Permite ao tomador de decisões visualizar a “sequência” do 
processo decisório. Permite que o tomador de decisões visualize o 

desdobramento de cada alternativa (de cada curso de ação), e 
também “visualize” as decisões seguintes.

Modelo 
Multicriterial

O tomador de decisões cria diversos critérios e, posteriormente, 
estabelece “pesos” para cada um desses critérios. Depois, o 

tomador de decisões dá “notas” para cada uma das alternativas
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OBRIGADO

Prof. Stefan Fantini

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Contabilidade Geral

Prof. Silvio Sande

49

50



t.me/profsilviosande
/silvio.sande.5
@prof.silviosande

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

01. (FGV/MP-GO/2022)
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para
Relatório Financeiro, os investidores, credores por empréstimos e outros credores
existentes e potenciais são os principais usuários aos que se destinam os relatórios
financeiros para fins gerais, uma vez que muitos deles

A) têm interesse pelos relatórios como um todo.
B) necessitam de informações precisas para basear a sua tomada de decisão.
C) podem ter outra localização geográfica, necessitando de parâmetros de informação
diferenciada.
D) são os responsáveis por grande parte do financiamento das entidades que reportam.
E) não podem exigir que as entidades que reportam forneçam informações diretamente
a eles.
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02. (FGV/TJ-PI/2015)
Com relação à escrituração contábil de uma entidade, analise as afirmativas abaixo:

I - O registro contábil deve conter o número de identificação do lançamento em ordem
sequencial relacionado ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua
falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis.

II - Lançamento de complementação é aquele que promove a regularização de conta
indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta
adequada.

III - Segunda Fórmula: são os lançamentos que envolvem mais de uma conta a débito e
apenas uma conta a crédito.
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Está correto o que se afirma em:
a) somente I.
b) somente I e II;
c) somente I e III;
d) somente II e III;
e) I, II e III;
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03. (FGV/INEA/2013)
Analise as informações a seguir e responda à questão.

I. Aquisição de mercadorias a prazo no valor de $10.000;
II. Apropriação de despesa com energia no valor de $2.000;
III. Venda a vista de 80% do estoque de mercadorias por $15.000;
IV. Adiantamento de salários no valor de $3.000;
V. Aquisição financiada de equipamentos no valor de $6.000;
VI. Pagamento de fornecedores no valor do título de $3.000 com desconto ainda de
$300 sobre o mesmo;
VII. Recebimento de direitos de clientes no valor de $3.000 mais juros do período de
$100
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São fatos do tipo permutativos os descritos

a) somente nos itens I, III e VI.

b) somente nos itens II, III e V.

c) somente nos itens IV, VI e VII.

d) somente nos itens I, IV e V.

e) somente nos itens III, VI e VII.
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04. (FGV/SEMAD/2022)
Em janeiro de X2, uma sociedade empresária vendeu todo o seu saldo em estoque à vista
com lucro. Além disso, comprou um veículo para entrega a prazo.
Assinale a opção que indica o impacto dos dois eventos no balanço patrimonial da sociedade
empresária em 31/01/X2.

A) Aumento no ativo e no passivo, apenas.
B) Diminuição no ativo e no passivo, apenas.
C) Aumento no ativo e no patrimônio líquido, apenas.
D) Aumento no ativo, no passivo e no patrimônio líquido.
E) Aumento no ativo e no patrimônio líquido e diminuição no passivo.
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05. (FGV/COMPESA/2018)
Um curso de informática cobra de anuidade R$ 2.400. Os alunos começam a frequentar
as aulas no mês seguinte ao da matrícula e pagamento da anuidade.

O curso começou o ano de 2018 com cinco alunos ativos, que haviam iniciado as aulas
em novembro do ano anterior. Além disso, no primeiro trimestre de 2018, 20 alunos se
matricularam em janeiro, 30 alunos, em fevereiro, e, 10 alunos, em março.
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Assinale a opção que indica a receita do curso no primeiro trimestre de 2018.

a) R$ 11.000.

b) R$ 12.000.

c) R$ 17.000.

d) R$ 26.000.

e) R$ 29.000.
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06. (FGV/FUNSAÚDE-CE/2021)
Em 02/11/X0, uma sociedade empresária pagou R$ 96.000, a título de 24 meses de aluguel
antecipado de uma sala comercial, a ser ocupada a partir de 01/12/X0. Este contrato é
considerado um ativo de baixo valor para a sociedade empresária.
Assinale a opção que indica a contabilização do aluguel antecipado no balanço patrimonial
semestral da sociedade empresária em 30/06/X1.

a) Ativo Circulante: R$ 24.000; Ativo Realizável a Longo Prazo: R$ 40.000.
b) Ativo Circulante: R$ 24.000; Ativo Realizável a Longo Prazo: R$ 44.000.
c) Ativo Circulante: R$ 48.000; Ativo Realizável a Longo Prazo: R$ 16.000.
d) Ativo Circulante: R$ 48.000; Ativo Realizável a Longo Prazo: R$ 20.000.
e) Ativo Circulante: R$ 68.000.
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07. (FGV/IMBEL/2021)
No Balanço Patrimonial, as contas do Ativo são organizadas em dois grandes grupos, de
acordo com o prazo de realização destas no ciclo operacional da entidade.

Em geral, itens adquiridos para estoque com o objetivo de comercialização devem ser
classificados como:
a) ativo circulante;
b) ativo realizável a longo prazo;
c) custo das mercadorias vendidas;
d) despesas antecipadas;
e) investimentos.
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08. (FGV/IMBEL/2021)
Em 02/01/X0, uma empresa adquiriu estoques no valor de R$ 60.000.
Como a compra foi à vista, a empresa recebeu um desconto de 10% sobre o preço. Além

disso, o fornecedor pagou o frete, que era de R$ 2.000, enquanto a empresa contratou e
pagou o seguro de transporte, no valor de R$ 5.000. Ainda, a empresa comprou um armário
para armazenamento do estoque, no valor de R$ 10.000.
Assinale a opção que indica o custo de aquisição do estoque, evidenciado no Balanço

Patrimonial da empresa.

a) R$ 59.000,00.
b) R$ 61.000,00.
c) R$ 65.000,00.
d) R$ 71.000,00.
e) R$ 77.000,00
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09. (FGV/IMBEL/2021)
Na contabilização do custo dos estoques, os itens a seguir devem ser reconhecidos na
Demonstração do Resultado do Exercício como despesa do período em que são incorridos, à
exceção de um. Assinale-o.

a) Valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção.
b) Impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao Fisco.
c) Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos
clientes.
d) Despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e
condição atuais.
e) Gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre
uma e outra fase de produção.
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10. (FGV/IMBEL/2021)
Uma fábrica produz e vende camisetas. O custo unitário de produção da camiseta é de R$16.
No processo de fabricação de duzentas camisetas, houve um erro e metade delas saiu com
defeito, de modo que não poderão ser utilizadas. Assinale a opção que indica o reconhecimento
das camisetas da fábrica em suas demonstrações contábeis.

a) Balanço patrimonial - Ativo Circulante - Estoques - R$3.200.
b) Demonstração do Resultado do Exercício - Custo dos Produtos Vendidos –R$3.200.
c) Balanço patrimonial - Ativo Circulante - Estoques R$1.600; Demonstração do Resultado do
Exercício - Despesas Operacionais - R$1.600.
d) Demonstração do Resultado do Exercício - Custo dos Produtos Vendidos - R$1.600;
Demonstração do Resultado do Exercício - Despesas Operacionais R$1.600.
e) Demonstração do Resultado do Exercício - Custo dos Produtos Vendidos - R$1.600;
Demonstração do Resultado do Exercício - Perdas R$1.600.
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11. (FGV/MPE-AL/2018)
Em relação ao controle do estoque pelos métodos PEPS, UEPS e custo médio ponderado
móvel, admitindo que os custos do estoque aumentam de forma contínua, assinale a
afirmativa correta.

a) O estoque final será maior quando utilizado o método do custo médio ponderado
móvel

.b) O lucro líquido será menor quando utilizado o UEPS.

c) A receita de vendas será maior quando utilizado o PEPS.

d) O custo das mercadorias vendidas será maior, se utilizado o PEPS.
e) O lucro antes do imposto sobre a renda (LAIR) será menor, se utilizado o custo médio
ponderado móvel.
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Assinale a opção que indica exemplo de itens que não são incluídos no custo dos estoques, de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1) - Estoques.

A) Custos com seguro.
B) Custos de transporte.
C) Imposto de importação.
D) Valor anormal de desperdício de materiais.
E) Tributos não recuperáveis junto ao FISCO.

12. (FGV/MP-GO/2022)
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Em 05/01/X0, uma entidade adquiriu R$10.000 em estoque. O valor equivalia a 100
unidades do produto “k”. A entidade incorreu em custos de transporte e de seguro, no valor
de, respectivamente, R$2.000 e R$4.000. Além disso, comprou um móvel para armazenar o
estoque por R$2.000, com vida útil estimada em dois anos. A entidade paga a seus
vendedores comissão de 10% sobre o preço de venda, por cada unidade vendida.
Em janeiro de X0, a entidade vendeu metade do estoque por R$200,00 cada.

Em fevereiro de X0, o preço unitário passou a ser R$150,00. No mês, dez unidades foram
vendidas.

13. (FGV/MP-GO/2022)
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Assinale a opção que indica o valor total do estoque do produto em 28/02/X0.
(A) R$5.400.
(B) R$5.760.
(C) R$6.000.
(D) R$6.400.
(E) R$7.200.
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14. (FGV / AFTM-RECIFE/ 2014) 
Assinale a opção que indica, em uma empresa de roupas, um exemplo de ativo
circulante no Balanço Patrimonial de 31/12/2013.

A Adiantamento a diretor, que deverá ser recebido em 01/02/2014.
B Valor a receber de um cliente, em 01/01/2015.
C Empréstimo obtido com vencimento, em 01/12/2014.
D Venda de ativo imobilizado para uma sociedade controlada, com vencimento em
01/09/2014.
E Contas a receber de outra empresa, com vencimento em 01/10/2014.
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15. (FGV/SEMAD/2022)
Uma sociedade empresária contraiu um financiamento bancário de R$500.000 em
20/12/X0, com vencimento em cinco anos. O financiamento incluía em seu contrato algumas
condições restritivas (“covenants”).
Em 20/12/X1, a sociedade empresária comunicou ao banco que não iria cumprir uma das
condições estabelecidas. Em 20/01/X2, o banco comunicou à sociedade empresária que não
iria exigir pagamento antecipado como consequência do descumprimento do compromisso.
Assinale a opção que indica a contabilização dos financiamentos no balanço patrimonial da
sociedade empresária em 31/12/X1.
A) Redutor do Ativo Circulante.
B) Redutor do Ativo Realizável a Longo Prazo.
C) Passivo Circulante.
D) Passivo não Circulante.
E) Patrimônio Líquido.
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A conta Ajustes de Avaliação Patrimonial foi introduzida na contabilidade brasileira
pela Lei 11.638/07.
Em relação a essa conta, é correto afirmar que

A) sua contrapartida é uma conta redutora do ativo.
B) corresponde a uma conta de reserva no patrimônio líquido.
C) sua constituição é evidenciada na Demonstração do Resultado do Exercício.
D) reconhece as variações de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo em
decorrência da avaliação a valor justo.
E) os valores registrados na conta devem ser transferidos para o resultado do exercício
no final do exercício social.

16. (FGV/MP-GO/2022)
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Uma padaria apresentou os seguintes saldos em 31/12/X0: Receita de Vendas: R$100.000;
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa: R$3.000; vendas canceladas:
R$10.000;
custo das mercadorias vendidas: R$50.000; Receita com a venda
de veículo que era utilizado para entregas: R$40.000; custo do veículo vendido: R$30.000;
impostos incidentes sobre as vendas de produtos: R$15.000.
Assinale a opção que indica o lucro bruto da padaria em 31/12/X0, evidenciado em sua
Demonstração do Resultado do Exercício.
(A) R$22.000
(B) R$25.000.
(C) R$35.000.
(D) R$40.000.
(E) R$50.000.

17. (FGV/MP-GO/2022)
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18. (FGV/FUNSAÚDE-CE/2021)
Uma empresa atacadista apresentava R$ 100.000 em estoques em 02/01/X0. No mês, todo
o estoque foi vendido por R$ 300.000, sendo que 20% do valor foi recebido no momento da
venda e, o restante, deverá ser recebido em 90 dias. A empresa estima inadimplência de
3%. Assinale a opção que indica, na Demonstração do Resultado do Exercício, em 31/01/X0,
a contabilização e o valor da conta da despesa com perdas estimadas com crédito de
liquidação duvidosa.

a) Redutora de vendas - R$ 9.000.
b) Redutora de vendas - R$ 7.200.
c) Despesa operacional - R$ 9.000.
d) Despesa operacional - R$ 7.200.
e) Despesa financeira - R$ 9.000.
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19. (FGV/TJ-RO/2015) 
Em 31/12/20x1, as contas patrimoniais da Cia. Mi apresentavam os seguintes saldos, em milhares 
de reais:
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Considerando que a Cia. Mi espera recuperar em até 12 meses os valores de seus recebíveis e de seus
estoques, bem como liquidar em até 12 meses suas contas e empréstimos a pagar, e que prevê para
além de 12 meses a liquidação das provisões que reconhece, em 31/12/20x1 os totais de seu ativo
circulante e de seu passivo circulante serão, respectivamente, de:

a) R$ 60.000.000 e R$ 35.000.000;

b) R$ 60.000.000 e R$ 65.000.000;

c) R$ 55.000.000 e R$ 65.000.000;

d) R$ 80.000.000 e R$ 65.000.000;

e) R$ 35.000.000 e R$ 35.000.000.
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Uma sociedade empresária apresentava o seguinte balanço patrimonial em 31/12/X0:
Caixa 800.000 Capital Social 800.000
No ano de X1 aconteceram os seguintes fatos:
Pagamento de dois anos de aluguel antecipado, apropriado mensalmente de forma linear a partir
de 01/03/X1 por R$48.000.
Compra à vista de estoque por R$400.000.
Compra à vista de terreno por R$80.000.
Venda de todo o estoque por R$600.000 para recebimento em X2. A inadimplência é estimada
em 4%.
Contração de empréstimo bancário no valor de R$50.000 e pagamento de R$5.000 a título de
encargos.
Reconhecimento e pagamento de despesa de salários no valor de R$40.000.
Constatação, no teste de recuperabilidade do terreno, que este poderia trazer benefícios de
R$77.000.

20. (FGV/MP-GO/2022)
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Assinale a opção que indica o valor total das despesas operacionais contabilizadas na
Demonstração do Resultado do Exercício da sociedade empresária em 31/12/X1.
(A) R$63.000.
(B) R$84.000.
(C) R$87.000.
(D) R$91.000.
(E) R$92.000.
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21. (FGV/SEMAD /2022)
Uma sociedade empresária apresentava o seguinte balanço patrimonial em 31/12/X0:

No ano de X1 a sociedade empresária reconheceu os seguintes eventos:
Receita líquida de vendas: R$80.000;
Custo das mercadorias vendidas: R$20.000;
Despesas operacionais: R$10.000;
Receita financeira: R$15.000;
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: 20% do lucro antes do imposto de
renda e contribuição social.
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Além disso, de acordo com o estatuto da sociedade empresária, ela deve distribuir
dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado. Todas as receitas são
tributáveis e as despesas dedutíveis.
Assinale a opção que indica o valor dos dividendos distribuídos pela sociedade
empresária em 31/12/X1.
(A) R$12.350.
(B) R$12.500.
(C) R$12.850.
(D) R$15.438.
(E) R$16.250.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

22. (FGV/PERITO PC AM/2022)
Em 05/01/X1, uma entidade declarou dividendos referentes ao período contábil de X0 aos
detentores de instrumentos de patrimônio, em um montante superior ao valor obrigatório.
A parcela excedente ao montante obrigatório deve ser reconhecida como
A) passivo circulante.
B) passivo não circulante.
C) patrimônio líquido.
D) redutor do patrimônio líquido.
E) sem reconhecimento no balanço patrimonial.
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23. (FGV/PERITO PC AM /2022)
Em 05/01/X1, uma entidade declarou dividendos referentes ao período contábil de X0
aos detentores de instrumentos de patrimônio, em um montante superior ao valor
obrigatório.
A parcela excedente ao montante obrigatório deve ser reconhecida como

A) passivo circulante.
B) passivo não circulante.
C) patrimônio líquido.
D) redutor do patrimônio líquido.
E) sem reconhecimento no balanço patrimonial.
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24. (FGV/PERITO PC AM /2022)
Uma sociedade empresária reconheceu e pagou imposto de R$ 2.000 referente à
venda de um veículo que era utilizado em sua atividade operacional.
Na Demonstração dos Fluxos de Caixa da sociedade empresária, o imposto pago deve
ser reconhecido como
A) Ajuste do lucro.
B) Caixa e equivalentes de caixa.
C)Atividade Operacional.
D) Atividade de Investimento.
E) Atividade de Financiamento.
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25. (FGV/SEFAZ ES /2022)
Uma sociedade empresária do ramo imobiliário possuía um edifício com salas
comerciais. Enquanto não conseguia vender as salas, ela as alugava a terceiros.

Em dezembro de X0, as salas foram vendidas por R$ 100.000. Do valor, metade foi
recebido à vista e o restante, em janeiro de X1.

Assinale a opção que indica o impacto da venda na Demonstração dos Fluxos de Caixa
da sociedade empresária, em 31/12/X0.
a) Aumento de R$ 100.000 na atividade de investimento.
b) Aumento de R$ 100.000 na atividade de financiamento.
c) Aumento de R$ 50.000 na atividade de investimento.
d) Aumento de R$ 50.000 na atividade de financiamento.
e) Aumento de R$ 50.000 na atividade operacional.
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Em janeiro de X0, uma entidade comprou, à vista, móveis para o seu escritório, por
R$20.000. Na data, pagou o frete e o seguro para o transporte dos móveis até a sede
da empresa, no valor de R$500 e de R$800, respectivamente.
Assinale a opção que indica o fluxo de caixa consumido, respectivamente, pela
atividade operacional e pela atividade de investimento, apresentado na Demonstração
dos Fluxos de Caixa da entidade, elaborada pelo Método Direto.
(A) Zero e R$21.300.
(B) R$500 e R$20.000.
(C) R$800 e R$20.000.
(D) R$1.300 e R$20.000.
(E) R$21.300 e zero.

26. (FGV/MP-GO/2022)
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De acordo com a NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado, a DVA está
fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando apresentar a parcela de
contribuição que a entidade tem na formação do Produto Interno Bruto (PIB).

O conceito econômico e o conceito contábil irão convergir quando
a) não existirem estoques inicial e final.
b) toda a receita auferida pela venda do estoque for recebida.
c) todas as despesas forem pagas à vista.
d) não incidirem tributos sobre a venda.
e) a entidade utilizar o regime de competência para reconhecimento de suas

transações.

27. (FGV/SEFAZ ES /2022)
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28. (FGV/PERITO PC AM /2022)
Na elaboração da Demonstração do Valor Adicionado, são incluídos em “Insumos
Adquiridos de Terceiros” e considerados para a obtenção do Valor Adicionado Bruto:

A) créditos de liquidação duvidosa.
B) depreciação, amortização e exaustão.
C) perda e recuperação de valores ativos.
D) resultado de equivalência patrimonial.
E) receita relativa à construção de ativos próprios.
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OBRIGADO

Prof. Silvio Sande
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NOÇÕES DE ADM. FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA

Prof. Gabriela Zavadinack

Assistente Administrativo da Fazenda Estadual

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Público: conceitos e princípios orçamentários. Orçamento segundo a
Constituição de 1988: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Financeiras -
LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Classificação econômica da Receita e da Despesa
pública. Conceito e estágios da Receita e da Despesa pública.

Prof. Gabriela Zavadinack
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Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 1 Funções do Governo. 1.1 Falhas de mercado e
produção de bens públicos. 1.2 Políticas econômicas governamentais (alocativa, distributiva e
estabilizadora). 1.3 Federalismo Fiscal. 2 Orçamento público: conceitos e princípios. 2.1 Evolução
conceitual do orçamento público. 2.2 Orçamento-Programa: fundamentos e técnicas. 3 Orçamento
público no Brasil: Títulos I, IV, V e VI da Lei nº 4.320/1964. 3.1 Orçamento na Constituição de 1988:
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA). 3.2 Leis
de Créditos Adicionais. 3.3 Emendas parlamentares ao Orçamento. 4 Plano Plurianual (PPA):
estrutura, base legal, objetivos, conteúdo, tipos de programas. 5 Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO): legal e conteúdo, Anexos de Metas Fiscais, Anexos de Riscos Fiscais, critérios para limitação
dobjetivos, estrutura, base e empenho. 6 Classificações orçamentárias. 6.1 Classificação da despesa
pública: institucional, funcional, programática, pela natureza e classificações adicionais previstas no
Manual Técnico de Orçamento - MTO. 6.2 Classificação da receita pública: institucional, por
categorias econômicas, por fontes e classificações adicionais previstas no Manual Técnico de
Orçamento - MTO. 7 Ciclo orçamentário: elaboração da proposta, discussão, votação e aprovação da
lei de orçamento. 7.1 Execução orçamentária e financeira: estágios e execução da despesa pública e
da receita pública. 7.2 Programação de desembolso e mecanismos retificadores do orçamento. 7.3
Conta Única do Tesouro Estadual: conceito e previsão legal, Lei Complementar Estadual nº 175, de
28/3/2017. 8 Tópicos selecionados da Lei Complementar nº 101/2000: princípios, conceitos,
planejamento, renúncia de receitas, geração de despesas, transferências voluntárias, destinação de
recursos para o setor privado, transparência da gestão fiscal, prestação de contas e fiscalização da
gestão fiscal.

1) FGV - TCU – 2022 - Auditor Federal de Controle Externo - Área de Controle Externo

A Superintendência do Patrimônio da União no Estado Alfa teve que indicar a classificação de suas
receitas referentes a foro e taxa de ocupação quanto a terrenos de marinha localizados no referido
Estado, bem como a classificação da despesa para aquisição de imóvel tido como necessário para a
execução de obra pública. Levando-se em consideração a classificação por natureza de cada uma
dessas receitas e despesa públicas descritas no enunciado, à luz da Lei nº 4.320/1964, é correto afirmar
que tais receitas:

(A) de foro e de taxa de ocupação são classificadas como receitas tributárias, e a despesa com a
aquisição imobiliária necessária à execução de obra pública, como inversão financeira;
(B) de foro são classificadas como receitas patrimoniais, as de taxa de ocupação como receitas
tributárias, e a despesa com a aquisição imobiliária necessária à execução de obra pública, como
inversão financeira;
(C) de foro são classificadas como receitas patrimoniais, as de taxa de ocupação como receitas
tributárias, e a despesa com a aquisição imobiliária necessária à execução de obra pública, como
investimento;
(D) de foro e de taxa de ocupação são classificadas como receitas patrimoniais, e a despesa com a
aquisição imobiliária necessária à execução de obra pública, como inversão financeira;
(E) de foro e de taxa de ocupação são classificadas como receitas patrimoniais, e a despesa com a
aquisição imobiliária necessária à execução de obra pública, como investimento.
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Art. 39
§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente
de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa
não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de
empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer
origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de
ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos
públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda
estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em
geral ou de outras obrigações legais.
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Exemplos de Receita Patrimonial:

 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação
 Aluguéis e Arrendamentos
 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos
 Remuneração de Depósitos Bancários
 Juros de Títulos de Renda
 Juros sobre o Capital Próprio
 Dividendos
 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
 Royalties
 Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
 Exploração de recursos minerais, hídricos, florestais

2) FGV - TCU – 2022 - Auditor Federal de Controle Externo - Área de Controle Externo

Em certo ano, emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária anual da União
foram aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado
pelo Poder Executivo, destinando-se a metade desse percentual a ações e serviços públicos de
saúde. A execução orçamentária dessas emendas, no montante destinado à saúde, contemplou
diversos programas, inclusive despesas de custeio na saúde e gastos com pagamento de pessoal
dessa área. Porém, após iniciada a execução orçamentária, verificou-se que a reestimativa da
receita e da despesa resultaria no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na
lei de diretrizes orçamentárias (LDO). Diante desse cenário e à luz do texto atual da Constituição
da República de 1988, é correto afirmar que:
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(A) a execução orçamentária e financeira das programações decorrentes de tais emendas é
discricionária;
(B) os gastos em saúde decorrentes dessas emendas não podem ser aplicados em meras
despesas de custeio de ações e serviços públicos de saúde;
(C) os gastos em saúde decorrentes dessas emendas, ainda que venham a ser
proporcionalmente reduzidos, são computados para fins de cumprimento do percentual
mínimo anual a ser aplicado pela União em ações e serviços públicos de saúde;
(D) havendo impedimentos de ordem técnica para cumprimento integral das programações
orçamentárias decorrentes de tais emendas, estas deverão ser executadas em percentual de
ao menos 25% do originalmente previsto;
(E) verificado o provável descumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na LDO, as
programações orçamentárias decorrentes de tais emendas não poderão ser reduzidas na
mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas
discricionárias.

3) FGV - CGU– 2022 - Auditor Federal de Finanças e Controle - Área Auditoria e
Fiscalização

Em um sistema democrático, a participação na elaboração do orçamento público é uma
prerrogativa do Poder Legislativo. No Brasil, essa participação é garantida na Constituição da
República de 1988, que dispõe também sobre os instrumentos de planejamento e seus
conteúdos. Recentemente foram observadas alterações significativas no processo
orçamentário, com destaque para as emendas impositivas ao orçamento. Nesse contexto, à
luz das regras vigentes, é correto afirmar que as emendas parlamentares individuais
apresentadas à Lei Orçamentária Anual:

(A) acentuam a fragmentação do processo de alocação de recursos;
(B) ampliam a atuação dos órgãos de controle na aplicação dos recursos alocados;
(C) colaboram para um atendimento mais efetivo das demandas sociais;
(D) desenvolvem a integração com as diretrizes e os objetivos governamentais;
(E) estimulam a coordenação programática entre as políticas públicas desenvolvidas.
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4) FGV - CGU– 2022 - Técnico Federal de Finanças e Controle

O orçamento pode ser considerado um instrumento básico de ação no contexto da gestão
pública. Sua elaboração e execução devem seguir normas que assegurem a aplicação
regular dos recursos públicos. Uma equipe de servidores responsável pela consolidação da
proposta orçamentária de um ente público para um dado exercício deve considerar que o
orçamento:

(A) define o custo dos programas e ações públicas;
(B) deve conservar sua natureza incremental;
(C) dispensa vinculação com ações de exercícios anteriores;
(D) possui como alvo a arrecadação de recursos;
(E) tem base nos órgãos e unidades orçamentárias.

5) FGV - CGU– 2022 - Técnico Federal de Finanças e Controle

O processo de planejamento no âmbito da administração pública brasileira conta com
instrumentos legais que, de forma integrada, contribuem para a boa gestão dos recursos públicos.
Um desses instrumentos, o Plano Plurianual, é um dos mais desafiadores quanto à elaboração e ao
acompanhamento por parte dos órgãos de controle e da sociedade. Um elemento desse
instrumento que dificulta a sua comparabilidade ao longo do tempo e com outros entes é:

(A) ausência de efetiva integração com a LDO;
(B) dificuldade de alteração dos programas definidos;
(C) excessivo detalhamento dos objetivos e metas;
(D) falta de regulamentação dos critérios de regionalização;
(E) inexistência de avaliação periódica dos programas
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6) FGV - CGU– 2022 - Técnico Federal de Finanças e Controle

Um servidor alocado em uma unidade de controle interno de um ente público estava avaliando
a adequação das peças orçamentárias, quando algo chamou a sua atenção ao analisar os anexos
da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício vigente. A ausência de item obrigatório no Anexo
de Riscos Fiscais que pode ter chamado a atenção do servidor foi:

(A) memória de cálculo e metodologia para avaliação dos riscos;
(B) parâmetros de alocação da reserva de contingência para cobertura dos riscos fiscais;
(C) providências a serem tomadas em caso de concretização dos riscos fiscais;
(D) quadro comparativo com os riscos fiscais identificados no exercício anterior;
(E) quadro comparativo da situação financeira e atuarial do regime de previdência do ente.

7) FGV - CGU– 2022 - Técnico Federal de Finanças e Controle

Ao avaliar o texto e anexos da Lei Orçamentária Anual (LOA) de um ente para um dado
exercício, um servidor da área de controle identificou um item que considerou
incompatível para esse instrumento. Porém, ao discutir o caso com outros colegas do seu
departamento, o servidor admitiu que estava equivocado. O item identificado pelo servidor
na análise da LOA refere-se:

(A) à definição da margem de expansão dos programas de duração continuada;
(B) ao parâmetro para limitação de empenho em caso de frustração na arrecadação;
(C) à previsão de alteração de alíquota de um tributo de competência do ente;
(D) às previsões de despesas para exercícios seguintes;
(E) à revisão de metas fiscais previstas na LDO
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LRF, Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos
das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer
outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos,
da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas
utilizadas.

Art. 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito
fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.

Art. 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento
determinado em lei, regulamento ou contrato.

Art. 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem.
§ 1º Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e
classificação, bem como a data a assinatura do agente arrecadador.
§ 2º Os recibos serão fornecidos em uma única via.

Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de
tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.

Art. 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça,
nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária,
ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra.
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8) FGV - CGU– 2022 - Técnico Federal de Finanças e Controle

As receitas são um dos pilares do orçamento público e sua correta classificação contribui
para gerar relatórios relevantes para o processo de gestão pública. A classificação
econômica das receitas públicas apresenta as categorias correntes e de capital. Ao
examinar um relatório analítico de receitas ao final de um dado exercício para identificar
eventuais inconsistências, um servidor técnico da área de controle deve considerar que:

(A) as disponibilidades financeiras do ente são diversamente afetadas pela arrecadação
de receitas correntes e de capital;
(B) as operações intraorçamentárias são restritas a receitas correntes;
(C) as receitas correntes e as de capital provocam efeitos diferentes no patrimônio líquido
do ente;
(D) as receitas de capital são reconhecidas em base diferente das receitas correntes;
(E) os investimentos devem ser custeados prioritariamente por receitas de capital.

9) FGV - CGU– 2022 - Técnico Federal de Finanças e Controle

Um servidor lotado em uma comissão de orçamento de um ente legislativo estava
tentando explicar para um parlamentar a diferença entre despesas de capital que devem
ser classificadas como investimentos e aquelas que são tidas como inversões financeiras.
O parlamentar queria propor uma emenda ao orçamento para uma despesa de capital do
tipo inversão financeira. Uma característica das despesas classificáveis nesse grupo é:

(A) preservar a disponibilidade financeira do ente;
(B) relacionar-se ao custeio do serviço da dívida pública;
(C) ser direcionada à constituição ou aumento do capital de empresas;
(D) ser limitada a um percentual da receita corrente líquida do ente;
(E) ser proposta exclusivamente por meio de emendas parlamentares.
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10) FGV - CGU– 2022 - Técnico Federal de Finanças e Controle

A atividade de planejamento que dá suporte aos pilares do orçamento público – receitas
e despesas públicas – requer o uso de informações de qualidade, para que seja efetiva
como ferramenta para o gestor público. Uma etapa crucial na elaboração de qualquer
orçamento é a previsão das receitas. Essa etapa antecede a fixação das despesas a
serem incluídas no orçamento, além de ser base para se estimarem as necessidades de
financiamento do governo. Nessa etapa devem ser selecionadas informações relevantes
e dispensadas aquelas que podem afetar a qualidade da previsão. Uma informação que
pode ser dispensada nessa etapa refere-se:

(A) à arrecadação registrada nos exercícios anteriores;
(B) aos efeitos de alterações na legislação tributária;
(C) à expectativa de crescimento econômico;
(D) ao valor inscrito em restos a pagar no exercício anterior;
(E) à variação do índice de preços ao consumidor.

11) FGV - CGU – 2022 - Técnico Federal de Finanças e Controle

No arcabouço conceitual-normativo do orçamento público há muitos conceitos associados
à contabilidade. Quando se fala de despesa contábil, por exemplo, tem-se a ideia de
consumo de recursos, com consequente redução patrimonial. Porém, no orçamento
público, a concepção de despesa tem uma perspectiva diversa. Esse entendimento é
importante principalmente para a avaliação do impacto e dos desdobramentos da
execução de despesas no patrimônio público. Uma despesa orçamentária cujo
reconhecimento diverge do conceito contábil de despesa pode ser ilustrada por:

(A) amortização da dívida;
(B) arrendamento mercantil;
(C) concessão de benefícios sociais;
(D) juros e encargos da dívida;
(E) subvenções econômicas.
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12) FGV - 2021 - TJ-RO - Analista Judiciário - Contador

Embora não seja legalmente exigida nos instrumentos orçamentários, a classificação das
receitas públicas quanto à procedência é abordada em diversos pontos do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público e também na estrutura da Demonstração dos Fluxos
de Caixa. Entre as origens da receita corrente, uma que apresenta diversas espécies de
receitas originárias é:

A) tributária;
B) patrimonial;
C) de contribuições;
D) de transferências correntes;
E) de amortização de empréstimos.

13) FGV - 2021 - TJ-RO - Analista Judiciário – Administrador

O critério geral utilizado para registro da receita orçamentária é o do ingresso de
disponibilidades. Quando uma parte das receitas se referir a recursos que o ente tenha a
competência de arrecadar, mas que pertencem a outro ente, de acordo com a legislação
vigente (transferências constitucionais ou legais), o procedimento padrão a ser adotado é:

A) estorno de receita;
B) registro de despesa;
C) retificação de receita;
D) transposição de receitas;
E) dedução de receita orçamentária.
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Dedução de receita orçamentária é o procedimento padrão a ser utilizado para as
situações abaixo elencadas, salvo a existência de determinação legal expressa de se
contabilizar fatos dessa natureza como despesa orçamentária:

a. Recursos que o ente tenha a competência de arrecadar, mas que pertencem a outro
ente, de acordo com a legislação vigente (transferências constitucionais ou legais);

b. Restituição de receitas recebidas a maior ou indevidamente; e.

c. Renúncia de receita orçamentária;

14) FGV - 2021 - TJ-RO - Analista Judiciário - Contador

Desde os primórdios da prática orçamentária na administração pública, registra-se a
existência de princípios norteadores desse processo, com contribuições relevantes da
França. Nos diferentes cenários com os quais se deparam os entes públicos, alguns
princípios podem ganhar maior destaque, como, por exemplo, na estrutura
descentralizada do governo federal, com órgãos espalhados por todo o território nacional.
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:

A) exatidão;
B) especialização;
C) exclusividade;
D) regionalização;
E) totalidade.
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15) FGV - 2021 - IMBEL - Analista Especializado - Analista Contábil - Reaplicação

Assinale a opção que indica o princípio segundo o qual o orçamento deve conter todas
as receitas e todas as despesas do Estado.

A) Totalidade.
B) Universalidade.
C) Unidade.
D) Exclusividade.
E) Equilíbrio.

16) FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo

O aperfeiçoamento das práticas orçamentárias ao longo do tempo se refletiu, entre
outros aspectos, na consolidação dos princípios orçamentários.
O princípio que tem como finalidade evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos
paralelos em um mesmo ente para um dado período é:

A) anualidade;
B) equilíbrio;
C) exclusividade;
D) legalidade;
E) unidade.
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RECEITA EFETIVA E NÃO EFETIVA:

Receitas Correntes: arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades
financeiras do Estado e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas
e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas.

Receitas de Capital são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades
financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a
fim de se atingirem as finalidades públicas. Porém, de forma diversa das receitas correntes, as
receitas de capital em geral não provocam efeito sobre o patrimônio líquido.

DESPESA EFETIVA E NÃO EFETIVA:

Em geral, a despesa orçamentária efetiva é despesa corrente. Exceção: despesa com a aquisição de
materiais para estoque e a despesa com adiantamentos, que representam fatos permutativos.

A despesa não efetiva normalmente se enquadra como despesa de capital. Exceção: transferências
de capital, que causam variação patrimonial diminutiva e, por isso, classificam-se como despesa
efetiva.

Operações intraorçamentárias:

 Entre órgãos e demais entidades do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do
mesmo ente federativo;

 Não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas
movimentação de receitas entre seus órgãos.

 As receitas intraorçamentárias são a contrapartida das despesas classificadas na Modalidade
de Aplicação “91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e
Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social” que,
devidamente identificadas, possibilitam anulação do efeito da dupla contagem na
consolidação das contas governamentais.

 “Receitas Correntes Intraorçamentárias” e “Receitas de Capital Intraorçamentárias”: não
constituem novas categorias econômicas de receita, mas apenas especificações das
Categorias Econômicas “Receita Corrente” e “Receita de Capital”.
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Despesas de Custeio
manutenção de serviços anteriormente criados,
inclusive as destinadas a atender a obras de
conservação e adaptação de bens imóveis.

Transferências Correntes

dotações para despesas as quais não
corresponda contraprestação direta em bens
ou serviços, inclusive para contribuições e
subvenções destinadas a atender à manutenção
de outras entidades de direito público ou
privado.

- Operação NÃO importa aumento
do capital INVERSÃO FINANCEIRA.

- Constituição ou aumento do
capital:

1) de empresas que visem a
objetivos comerciais ou financeiros
(inclusive op. bancárias e seguros):
INVERSÃO FINANCEIRA.

2) de empresas que não sejam
de caráter comercial ou
financeiro: INVESTIMENTO.
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Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da
Constituição e:

I - disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na
alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1o do art. 31;

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas
financiados com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e
privadas;

ANEXOS DA LDO

ANEXO DE METAS 
FISCAIS

ANEXO DE RISCOS
FISCAIS

ANEXO ESPECÍFICO 
DA UNIÃO (mensagem)

ANEXO 
COM PREVISÃO DE 

AGREGADOS FISCAIS 
E A PROPORÇÃO DOS 

RECURSOS PARA 
INVESTIMENTOS.

Art. 165, § 12, CF/88 – EC
102/2019.

Avaliação de passivos
contingentes e outros
riscos capazes de afetar as
contas públicas +
providências a serem
tomadas.

- Objetivos das políticas
monetária, creditícia e cambial;
- Parâmetros e projeções para
seus principais agregados e
variáveis;
- Metas de inflação.

METAS (3 ANOS) RELATIVAS A
R/D/RN/RP/MDP.

* avaliação do cumprimento das metas do
ano anterior
* evolução do patrimônio líquido
(destaque p/ alienação de ativos).
* Avaliação da situação RGPS, RPPS, FAT e
fundos.
* DEMONSTRATIVO da estimativa e
compensação da renúncia de receita e da
margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado
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MPE GO – FGV – 01/05/22

Dado que, numa instalação Windows 10, o arquivo Texto.docx está localizado na
pasta
C:\Users\WWW\Desktop\XXXX\YYY\ZZZ\TTT\
a conta de usuário à qual esse arquivo está vinculado é
(A) TTT.
(B) WWW.
(C) XXX.
(D) YYY.
(E) ZZZ.

MPE GO – FGV – 01/05/22

Dado que, numa instalação Windows 10, o arquivo Texto.docx está localizado na
pasta
C:\Users\WWW\Desktop\XXXX\YYY\ZZZ\TTT\
a conta de usuário à qual esse arquivo está vinculado é
(A) TTT.
(B) WWW.
(C) XXX.
(D) YYY.
(E) ZZZ.
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MPE GO – FGV – 01/05/22

Quando é aberto, por meio do menu Iniciar ou da Barra de Tarefas do Windows
10, o aplicativo Excel 2010 BR apresenta uma pasta de trabalho totalmente nova
se não houver referência a algum arquivo específico.
Considerando a configuração padrão do Excel, o número de planilhas presentes
na nova pasta de trabalho é igual a
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

MPE GO – FGV – 01/05/22

Quando é aberto, por meio do menu Iniciar ou da Barra de Tarefas do Windows
10, o aplicativo Excel 2010 BR apresenta uma pasta de trabalho totalmente nova
se não houver referência a algum arquivo específico.
Considerando a configuração padrão do Excel, o número de planilhas presentes
na nova pasta de trabalho é igual a
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.
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Considere uma planilha nova no Excel 2010, na qual a(s) célula(s):
 C6 até C8 contêm respectivamente os valores 7, 3 e 5;
 D6 até D8 contêm respectivamente os valores 6, -1 e 5;
 E6 até E8 contêm respectivamente os valores 3, 9 e 4;
 F6 contém a fórmula “=SE(C$6>D6;C$7;C6)”;
 F6 foi copiada e colada na célula G7, e na célula H8.
Considerando que nenhuma outra célula tenha sido alterada, os valores exibidos
pelas células F6, G7 e H8 são, respectivamente,
(A) 3, -1, 9.
(B) 5, 5, 4.
(C) 5, 9, 3.
(D) 7, -1, 4.
(E) 7, -1, 5.
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Considere uma planilha nova no Excel 2010, na qual a(s) célula(s):
 C6 até C8 contêm respectivamente os valores 7, 3 e 5;
 D6 até D8 contêm respectivamente os valores 6, -1 e 5;
 E6 até E8 contêm respectivamente os valores 3, 9 e 4;
 F6 contém a fórmula “=SE(C$6>D6;C$7;C6)”;
 F6 foi copiada e colada na célula G7, e na célula H8.
Considerando que nenhuma outra célula tenha sido alterada, os valores exibidos
pelas células F6, G7 e H8 são, respectivamente,
(A) 3, -1, 9.
(B) 5, 5, 4.
(C) 5, 9, 3.
(D) 7, -1, 4.
(E) 7, -1, 5.
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No contexto do MS Word, assinale o atalho de teclado que permite desfazer
operações de edição recém-realizadas.
(A) Ctrl+N
(B) Ctrl+O
(C) Ctrl+S
(D) Ctrl+T
(E) Ctrl+Z
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No contexto do MS Word, assinale o atalho de teclado que permite desfazer
operações de edição recém-realizadas.
(A) Ctrl+N
(B) Ctrl+O
(C) Ctrl+S
(D) Ctrl+T
(E) Ctrl+Z

MPE GO – FGV – 01/05/22

Uma medida de segurança fundamental no uso de computadores, pela Internet
ou não, é observar atentamente os tipos de arquivos que são abertos.
No ambiente Windows, assinale a lista na qual todas as extensões apresentadas
são potencialmente perigosas.
(A) .bat .cmd .exe
(B) .bat .exe .xlsx
(C) .cmd .jpg .pdf
(D) .csv .docx .txt
(E) .docx .png .txt
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Uma medida de segurança fundamental no uso de computadores, pela Internet
ou não, é observar atentamente os tipos de arquivos que são abertos.
No ambiente Windows, assinale a lista na qual todas as extensões apresentadas
são potencialmente perigosas.
(A) .bat .cmd .exe
(B) .bat .exe .xlsx
(C) .cmd .jpg .pdf
(D) .csv .docx .txt
(E) .docx .png .txt
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No Windows 10, a Barra de Tarefas serve diretamente, dentre outras
finalidades, para
(A) desinstalar aplicativos.
(B) desligar/suspender o computador.
(C) fixar/abrir aplicativos frequentemente utilizados.
(D) gerenciar as contas (login) dos usuários do Windows.
(E) instalar aplicativos.
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No Windows 10, a Barra de Tarefas serve diretamente, dentre outras
finalidades, para
(A) desinstalar aplicativos.
(B) desligar/suspender o computador.
(C) fixar/abrir aplicativos frequentemente utilizados.
(D) gerenciar as contas (login) dos usuários do Windows.
(E) instalar aplicativos.
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Por meio do Explorador de Arquivos do Windows 10, João pretendia arrastar
uma pasta X, com todos os seus arquivos, para dentro da pasta Y. Porém, logo
após a movimentação, João percebeu que tinha feito o movimento errado com
o mouse, e arrastado a pasta X para dentro de outra pasta. Felizmente, João
lembrou-se de um atalho de teclado e desfez a operação imediatamente.
O atalho usado por João foi
(A) Ctrl+S
(B) Ctrl+Shift+D
(C) Ctrl+U
(D) Ctrl+Y
(E) Ctrl+Z
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Por meio do Explorador de Arquivos do Windows 10, João pretendia arrastar
uma pasta X, com todos os seus arquivos, para dentro da pasta Y. Porém, logo
após a movimentação, João percebeu que tinha feito o movimento errado com
o mouse, e arrastado a pasta X para dentro de outra pasta. Felizmente, João
lembrou-se de um atalho de teclado e desfez a operação imediatamente.
O atalho usado por João foi
(A) Ctrl+S
(B) Ctrl+Shift+D
(C) Ctrl+U
(D) Ctrl+Y
(E) Ctrl+Z
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Quando o processo de revisão de Ortografia e Gramática do Word 2010
encontra um termo desconhecido, as opções oferecidas que não levam à
alteração do texto são
(A) Adicionar ao dicionário; Buscar sinônimos; Reiniciar.
(B) Ignorar uma vez; Ignorar todas; Adicionar ao dicionário.
(C) Ignorar uma vez; Ignorar todas; Buscar sinônimos.
(D) Ignorar uma vez; Ignorar todas; Remover.
(E) Ignorar; AutoCorreção; Remover.
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Quando o processo de revisão de Ortografia e Gramática do Word 2010
encontra um termo desconhecido, as opções oferecidas que não levam à
alteração do texto são
(A) Adicionar ao dicionário; Buscar sinônimos; Reiniciar.
(B) Ignorar uma vez; Ignorar todas; Adicionar ao dicionário.
(C) Ignorar uma vez; Ignorar todas; Buscar sinônimos.
(D) Ignorar uma vez; Ignorar todas; Remover.
(E) Ignorar; AutoCorreção; Remover.
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No contexto do Word 2010, considere as afirmativas a seguir, sobre a criação de
um arquivo PDF a partir de um documento em edição.
I. Usar o comando Salvar como na guia Arquivo e escolher o tipo PDF (*.pdf).
II. Usar o comando Salvar e Enviar na guia Arquivo e escolher a opção Criar
documento PDF/XPS e escolher o tipo PDF (*.pdf).
III. Usar o comando Exportar dados na guia Layout e escolher a opção Exportar
como PDF.
No Word 2010, está(ão) disponível(eis) somente
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.
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No contexto do Word 2010, considere as afirmativas a seguir, sobre a criação de
um arquivo PDF a partir de um documento em edição.
I. Usar o comando Salvar como na guia Arquivo e escolher o tipo PDF (*.pdf).
II. Usar o comando Salvar e Enviar na guia Arquivo e escolher a opção Criar
documento PDF/XPS e escolher o tipo PDF (*.pdf).
III. Usar o comando Exportar dados na guia Layout e escolher a opção Exportar
como PDF.
No Word 2010, está(ão) disponível(eis) somente
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.
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No uso regular do Windows 10, com as configurações originais, a combinação de
teclas Ctrl+Alt+Del provoca a exibição de um menu que, além do botão Cancelar,
oferece as seguintes cinco opções:
(A) Alterar uma senha; Bloquear; Explorador de Arquivos; Sair; Trocar usuário.
(B) Alterar uma senha; Bloquear; Gerenciador de Tarefas; Sair; Trocar usuário.
(C) Alterar uma senha; Bloquear; Reiniciar; Sair; Trocar usuário.
(D) Bloquear; Gerenciador de Tarefas; Reiniciar; Sair; Trocar usuário.
(E) Bloquear; Limpar; Reiniciar; Sair; Trocar usuário.
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No contexto do Excel 2010, assinale a fórmula que, digitada na célula C5, produz
um aviso de “referência circular”.
(A) =SOMA(A2:B9) + MÁXIMO(D2:F5) +F4
(B) =SOMA(B2:B109) + MÁXIMO(C6:C8) +A4
(C) =SOMA(B2:B9) + MÁXIMO(C2:C3) +E4
(D) =SOMA(B2:C9) + MÁXIMO(C2:C4) +E4
(E) =SOMA(B2:D4) + MÁXIMO(C2:D4) +E4
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No contexto do Excel 2010, assinale a fórmula que, digitada na célula C5, produz
um aviso de “referência circular”.
(A) =SOMA(A2:B9) + MÁXIMO(D2:F5) +F4
(B) =SOMA(B2:B109) + MÁXIMO(C6:C8) +A4
(C) =SOMA(B2:B9) + MÁXIMO(C2:C3) +E4
(D) =SOMA(B2:C9) + MÁXIMO(C2:C4) +E4
(E) =SOMA(B2:D4) + MÁXIMO(C2:D4) +E4
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João prepara uma planilha na qual há uma coluna que é preenchida com o
estado natal de uma pessoa. Para evitar falhas, João pretende criar uma lista
suspensa com as siglas dos estados brasileiros, de modo a evitar erros de
preenchimento.
Essa funcionalidade pode ser obtida no Excel 2010 com o recurso
(A) Consolidar, na guia Dados.
(B) Filtro, na guia Dados.
(C) Formatação Condicional, na guia Página Inicial.
(D) Tabela, na guia Inserir.
(E) Validação de Dados, na guia Dados.
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João prepara uma planilha na qual há uma coluna que é preenchida com o
estado natal de uma pessoa. Para evitar falhas, João pretende criar uma lista
suspensa com as siglas dos estados brasileiros, de modo a evitar erros de
preenchimento.
Essa funcionalidade pode ser obtida no Excel 2010 com o recurso
(A) Consolidar, na guia Dados.
(B) Filtro, na guia Dados.
(C) Formatação Condicional, na guia Página Inicial.
(D) Tabela, na guia Inserir.
(E) Validação de Dados, na guia Dados.
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No Excel 2010, o Pincel de Formatação copia a formatação de um local e aplica-a
a outro.
Os itens de formatação a seguir podem ser copiados pelo Pincel de Formatação,
à exceção de um. Assinale-o.
(A) Altura da Linha.
(B) Bordas.
(C) Fórmulas.
(D) Largura da coluna.
(E) Tamanho da fonte.
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No Excel 2010, o Pincel de Formatação copia a formatação de um local e aplica-a
a outro.
Os itens de formatação a seguir podem ser copiados pelo Pincel de Formatação,
à exceção de um. Assinale-o.
(A) Altura da Linha.
(B) Bordas.
(C) Fórmulas.
(D) Largura da coluna.
(E) Tamanho da fonte.
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Considere uma planilha que teve a fórmula
=A3+$B34
digitada na célula D10.
Dado que essa célula foi copiada e colada na célula F5, assinale a opção que
indica a fórmula exibida na Barra de Fórmulas quando a célula F5 for
selecionada.
(A) =#REF!+$B29
(B) =A1+$B29
(C) =A1+$B34
(D) =A3+$B29
(E) =A3+$B34
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Considere uma planilha que teve a fórmula
=A3+$B34
digitada na célula D10.
Dado que essa célula foi copiada e colada na célula F5, assinale a opção que
indica a fórmula exibida na Barra de Fórmulas quando a célula F5 for
selecionada.
(A) =#REF!+$B29
(B) =A1+$B29
(C) =A1+$B34
(D) =A3+$B29
(E) =A3+$B34
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No Excel 2010, as funções PROCH e PROCV são usadas em planilhas que operam
relacionamentos/comparações entre dados dispostos em diferentes células
e/ou planilhas.
Assinale as categorias nas quais essas funções são enquadradas pelo aplicativo
Excel.
(A) Engenharia.
(B) Estatística.
(C) Financeira
(D) Pesquisa e Referência.
(E) Texto.
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No Excel 2010, as funções PROCH e PROCV são usadas em planilhas que operam
relacionamentos/comparações entre dados dispostos em diferentes células
e/ou planilhas.
Assinale as categorias nas quais essas funções são enquadradas pelo aplicativo
Excel.
(A) Engenharia.
(B) Estatística.
(C) Financeira
(D) Pesquisa e Referência.
(E) Texto.
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Pedro concluiu o curso Técnico em Informática e está procurando emprego.
Para compartilhar seu perfil profissional por meio de uma rede social destinada
a esse fim, Pedro deve usar
(A) Facebook.
(B) Twitter.
(C) Linkedin.
(D) Instagram.
(E) WhatsApp.
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A empresa TekTudo quer compartilhar seus recursos computacionais entre seus
funcionários de forma segura.
Para que os computadores e os recursos da rede, como impressoras, sejam
acessíveis apenas dentro da TekTudo, a equipe de suporte deve configurar a/um
(A) Internet.
(B) Intranet.
(C) Extranet.
(D) Firewall.
(E) Antivírus.

157

158



MPE GO – FGV – 01/05/22

A empresa TekTudo quer compartilhar seus recursos computacionais entre seus
funcionários de forma segura.
Para que os computadores e os recursos da rede, como impressoras, sejam
acessíveis apenas dentro da TekTudo, a equipe de suporte deve configurar a/um
(A) Internet.
(B) Intranet.
(C) Extranet.
(D) Firewall.
(E) Antivírus.
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Sophia recebeu a seguinte mensagem por e-mail e percebeu que Pedro não
estava na cópia:

Para compartilhar a mensagem com Pedro, que não está nas linhas Para nem Cc,
Sophia deve
(A) Encaminhar.
(B) Responder.
(C) Mover.
(D) Redirecionar.
(E) Categorizar.
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Sophia recebeu a seguinte mensagem por e-mail e percebeu que Pedro não
estava na cópia:

Para compartilhar a mensagem com Pedro, que não está nas linhas Para nem Cc,
Sophia deve
(A) Encaminhar.
(B) Responder.
(C) Mover.
(D) Redirecionar.
(E) Categorizar.
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Maria precisa acessar, diariamente, o site de dois WebMails e dois Bancos. Para
isso, Maria organizou o navegador Google Chrome conforme ilustrado a seguir.

No Google Chrome, para organizar as guias (abas), facilitando o acesso e a
visualização, Maria usou o recurso
(A) mover guia para outra janela.
(B) fixar guia.
(C) exibir barra de favoritos.
(D) nomear janela.
(E) adicionar guia ao grupo.
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Maria precisa acessar, diariamente, o site de dois WebMails e dois Bancos. Para
isso, Maria organizou o navegador Google Chrome conforme ilustrado a seguir.

No Google Chrome, para organizar as guias (abas), facilitando o acesso e a
visualização, Maria usou o recurso
(A) mover guia para outra janela.
(B) fixar guia.
(C) exibir barra de favoritos.
(D) nomear janela.
(E) adicionar guia ao grupo.
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No Outlook do pacote MSOffice 2013/2016/2019 BR, Paulo começou a escrever
um e-mail com os itens de uma lista de tarefas para enviar para um Assistente
de Informática executar durante a semana, mas ainda não tinha todos os itens
da lista.
Para salvar o e-mail e enviar posteriormente, Paulo deve criar
(A) um evento.
(B) um lembrete.
(C) um rascunho.
(D) uma anotação.
(E) compromissos.
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No Outlook do pacote MSOffice 2013/2016/2019 BR, Paulo começou a escrever
um e-mail com os itens de uma lista de tarefas para enviar para um Assistente
de Informática executar durante a semana, mas ainda não tinha todos os itens
da lista.
Para salvar o e-mail e enviar posteriormente, Paulo deve criar
(A) um evento.
(B) um lembrete.
(C) um rascunho.
(D) uma anotação.
(E) compromissos.
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João acessou seu computador e recebeu a seguinte mensagem:

A medida de proteção que João deve tomar é instalar um programa que o
proteja de ataques do tipo
(A) Adware.
(B) Keylogger.
(C) Ransomware.
(D) Vírus.
(E) Backdoor.
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João acessou seu computador e recebeu a seguinte mensagem:

A medida de proteção que João deve tomar é instalar um programa que o
proteja de ataques do tipo
(A) Adware.
(B) Keylogger.
(C) Ransomware.
(D) Vírus.
(E) Backdoor.
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Os mecanismos de busca na Internet adquiriram uma enorme importância em
qualquer tipo de atividade. Nesse contexto, analise o texto de busca usado numa
busca no Google.

embrapa -estatuto filetype:PDF
Assinale o objeto dessa busca.
(A) Documentos do tipo PDF contendo o termo “embrapa” que contenham
obrigatoriamente a palavra “estatuto”.
(B) Documentos do tipo PDF contendo o termo “embrapa” que não contenham a
palavra “estatuto”.
(C) Documentos do tipo PDF, localizados num site cujo nome contenha a palavra
“embrapa”, que contenham a palavra “estatuto”.
(D) Documentos de qualquer tipo de arquivo contendo o termo “embrapa”, com
ênfase na palavra “estatuto”, convertido para PDF.
(E) Documentos de qualquer tipo de arquivo contendo o termo“embrapa”, num site
cujo nome contenha a palavra“estatuto”, convertido para PDF
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Os mecanismos de busca na Internet adquiriram uma enorme importância em
qualquer tipo de atividade. Nesse contexto, analise o texto de busca usado numa
busca no Google.

embrapa -estatuto filetype:PDF
Assinale o objeto dessa busca.
(A) Documentos do tipo PDF contendo o termo “embrapa” que contenham
obrigatoriamente a palavra “estatuto”.
(B) Documentos do tipo PDF contendo o termo “embrapa” que não contenham a
palavra “estatuto”.
(C) Documentos do tipo PDF, localizados num site cujo nome contenha a palavra
“embrapa”, que contenham a palavra “estatuto”.
(D) Documentos de qualquer tipo de arquivo contendo o termo “embrapa”, com
ênfase na palavra “estatuto”, convertido para PDF.
(E) Documentos de qualquer tipo de arquivo contendo o termo“embrapa”, num site
cujo nome contenha a palavra“estatuto”, convertido para PDF
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Considere as seguintes afirmativas sobre a lixeira Windows 10.
I. Serve para armazenar e recuperar arquivos removidos.
II. Todos os arquivos da lixeira são removidos definitivamente
após trinta dias.
III. A lixeira tem uma capacidade limite de armazenagem que
não pode ser alterada.
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) I e II, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.
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Considere as seguintes afirmativas sobre a lixeira Windows 10.
I. Serve para armazenar e recuperar arquivos removidos.
II. Todos os arquivos da lixeira são removidos definitivamente
após trinta dias.
III. A lixeira tem uma capacidade limite de armazenagem que
não pode ser alterada.
Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) I e II, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.
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Dada uma planilha Excel cujas células D1, D2, E1, E2 contêm, respectivamente, os
valores 12, 23, 6, 2, considere as fórmulas a seguir.

=D2/(D1-E1*E2)
=SE(D2>20;D1-E2*E1;0)
=D12+D-1
=D1+E1 AXF2

Assinale quantas dessas fórmulas produziriam erros se digitadas na célula A1.
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
(E) Quatro.
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Dada uma planilha Excel cujas células D1, D2, E1, E2 contêm, respectivamente, os
valores 12, 23, 6, 2, considere as fórmulas a seguir.

=D2/(D1-E1*E2)
=SE(D2>20;D1-E2*E1;0)
=D12+D-1
=D1+E1 AXF2

Assinale quantas dessas fórmulas produziriam erros se digitadas na célula A1.
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
(E) Quatro.
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Sistemas operacionais de computadores de uso geral, como o Windows, são
responsáveis pelas seguintes tarefas de controle e gerenciamento importantes
para o funcionamento do computador, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Execução de programas, processos e comandos específicos.
(B) Gerenciamento e compartilhamento de dados.
(C) Gerenciamento e compartilhamento de dispositivos de entrada/saída e
armazenamento.
(D) Gerenciamento e compartilhamento de memória.
(E) Operações de login/logout de aplicativos de terceiros.
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Sistemas operacionais de computadores de uso geral, como o Windows, são
responsáveis pelas seguintes tarefas de controle e gerenciamento importantes
para o funcionamento do computador, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Execução de programas, processos e comandos específicos.
(B) Gerenciamento e compartilhamento de dados.
(C) Gerenciamento e compartilhamento de dispositivos de entrada/saída e
armazenamento.
(D) Gerenciamento e compartilhamento de memória.
(E) Operações de login/logout de aplicativos de terceiros.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEMSA / 2022) 
Considere a sentença: “Paulo é torcedor do Nacional ou Débora não é torcedora
do Fast”. A negação lógica dessa sentença é

(A) Paulo não é torcedor do Nacional ou Débora não é torcedora do Fast.

(B) Paulo não é torcedor do Nacional ou Débora é torcedora do Fast.

(C) Paulo não é torcedor do Nacional e Débora não é torcedora do Fast.

(D) Paulo não é torcedor do Nacional e Débora é torcedora do Fast.

(E) Paulo é torcedor do Nacional ou Débora é torcedora do Fast.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) Paulo não é torcedor do Nacional e Débora é torcedora do Fast.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / SSP – AM / 2022) 
Sabe-se que a sentença “Patrícia é amazonense ou Marlene não nasceu em
Manaus” é FALSA.

É correto concluir que

(A) se Patrícia não é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus.

(B) Patrícia não é amazonense e Marlene não nasceu em Manaus.

(C) se Marlene nasceu em Manaus, então Patrícia é amazonense.

(D) se Patrícia é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus.

(E) Patrícia é amazonense e Marlene nasceu em Manaus.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) se Patrícia é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus.

Considere a sentença:

“Se todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha”.

A negação lógica dessa sentença é

(A) Se todo sapo é amarelo, então nenhuma perereca é vermelha.

(B) Todo sapo é amarelo e nenhuma perereca é vermelha.

(C) Se nem todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha.

(D) Se nenhum sapo é amarelo, então toda perereca é vermelha.

(E) Nem todo sapo é amarelo ou alguma perereca é vermelha.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / IMBEL / 2021) 
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

187

188



(B) Todo sapo é amarelo e nenhuma perereca é vermelha.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / MP – GO / 2022) 
Considere a frase popular:

“Quem não deve, não teme”

Uma frase logicamente equivalente é

(A) Quem não teme não deve.

(B) Quem deve, teme.

(C) Quem teme, deve.

(D) Alguém deve e não teme.

(E) Alguém teme ou deve.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) Quem teme, deve.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / IMBEL / 2021) 
Considere verdadeira a afirmação:

“Todo vegetal verde é saudável.”

É correto concluir que:

(A) Todo vegetal saudável é verde.

(B) Todo vegetal que não é saudável não é verde.

(C) Todo vegetal que não é verde não é saudável.

(D) Alguns vegetais verdes não são saudáveis.

(E) Alguns vegetais que não são saudáveis são verdes.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) Todo vegetal que não é saudável não é verde.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / SSP – AM / 2022) 
Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba:

Se biba é bala então não é bola.

Se biba não é bala então é babalu.

É correto concluir que

(A) se biba é bola então é babalu.

(B) se biba é babalu então é bola.

(C) se biba não é bola então é babalu.

(D) se biba não é babalu então é bola.

(E) se biba é bola então não é babalu.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) se biba é bola então é babalu.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / MP – GO / 2022) 
Em uma urna há 3 bolas brancas, 4 amarelas, 5 vermelhas e 6 pretas. São
retiradas ao acaso dessa urna N bolas. Se há certeza de que, entre as bolas
retiradas há, pelo menos, uma bola amarela ou uma bola preta, o menor valor
possível de N é

(A) 8.

(B) 9.

(C) 10.

(D) 11.

(E) 12.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) 9.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / IMBEL / 2021) 
No tabuleiro representado a seguir, são colocadas 26 fichas. Cada ficha ocupa
uma casa e cada casa ocupada só contém uma ficha.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

É correto afirmar que

(A) todas as colunas têm pelo menos 3 casas ocupadas.

(B) alguma linha tem, pelo menos, 6 casas ocupadas.

(C) alguma coluna não tem casas ocupadas.

(D) nenhuma coluna tem mais de 3 casas ocupadas.

(E) todas as linhas têm, pelo menos, 4 casas ocupadas.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) alguma linha tem, pelo menos, 6 casas ocupadas.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS/ 2019)

Em um determinado ano, o dia 13 de fevereiro caiu em uma sexta-feira.

Nesse referido ano, o dia 1º de janeiro caiu em

(A) uma terça-feira.

(B) uma quarta-feira.

(C) uma quinta-feira.

(D) uma sexta-feira.

(E) um sábado.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) uma quinta-feira.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEMSA / 2022) 
Em uma disputa de pênaltis, quando um time acerta uma cobrança de pênalti, a
probabilidade de que esse time acerte a cobrança seguinte é de 70% e, quando um
time perde uma cobrança de pênalti, a probabilidade de que esse time também perca a
próxima cobrança é de 80%. Se o time A acertou a primeira cobrança, a probabilidade
de que esse time perca a sua terceira cobrança é

(A) 45%.

(B) 50%.

(C) 55%.

(D) 60%.

(E) 70%.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) 55%.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

(FGV / MP – GO / 2022) 
Uma empresa possui 32 funcionários que trabalham nos setores A, B e C. Sabe-se que 20
funcionários trabalham no setor A, 14 funcionários trabalham no setor B e 9 funcionários
trabalham no setor C. Há funcionários que trabalham simultaneamente nos setores A e B, há
funcionários que trabalham simultaneamente nos setores A e C, mas nenhum funcionário
trabalha simultaneamente nos setores B e C. O número de funcionários que trabalha apenas no
setor A é igual a

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 8.

(E) 9.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(E) 9.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

(FGV / MP – GO / 2022) 
Alberto tem dois filhos cujas idades têm 1 ano de diferença. Hoje, a idade do pai
é o triplo da soma das idades dos filhos e daqui a 22 anos a idade do pai será
igual à soma das idades dos filhos. Alberto tem hoje

(A) 27 anos.

(B) 33 anos.

(C) 36 anos.

(D) 39 anos.

(E) 45 anos.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) 33 anos.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEMSA / 2022) 
18 advogados devem examinar 400 contas bancárias dos envolvidos em um
processo de fraude. Em 14 dias esses advogados examinaram
150 contas e, nesse momento, 4 advogados foram transferidos para outro
trabalho.

Os advogados restantes terminaram de examinar as contas em

(A) 20 dias.

(B) 24 dias.

(C) 28 dias.

(D) 30 dias.

(E) 35 dias.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) 30 dias.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEFAZ – ES / 2022) 
Em um grupo de 70 pessoas, há 50 capixabas e 40 torcedores do Vasco. Em
relação a esse grupo de pessoas, é correto concluir que

(A) no máximo 20 são capixabas torcedores do Vasco.

(B) no mínimo 20 não são nem capixabas nem torcedores do Vasco.

(C) exatamente 30 são capixabas não torcedores do Vasco.

(D) no máximo 40 são capixabas torcedores do Vasco.

(E) é possível que nenhuma delas seja capixaba torcedor do Vasco.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) no máximo 40 são capixabas torcedores do Vasco.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEMSA / 2022) 
Considere que X representa 40% de Y. A porcentagem que Y representa de X é

(A) 25%.

(B) 60%.

(C) 75%.

(D) 150%.

(E) 250%.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) 150%.
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OBRIGADO

Prof. Brunno Lima

DIREITO CONSTITUCIONAL

Profª. Nelma Fontana
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1. (2021/FGV/TCE-AM) Determinado Juiz de Direito, titular de uma Vara de
Família, apresentava baixa produtividade, demorando de modo irrazoável na
realização de audiências e na prolação de decisões, o que vinha causando
grande prejuízo ao interesse público. Afinal, inúmeros processos que ali
tramitavam, a exemplo das ações de alimentos, exigiam decisão célere. À luz
desse quadro, um influente político da região procurou seu advogado e
perguntou se seria possível remover o Juiz, da referida Vara, contra a sua
vontade.

O advogado respondeu, corretamente, que as remoções dos Juízes de Direito:

A) precisam ser sempre voluntárias, em razão da garantia da inamovibilidade;

B) podem ser compulsórias, mas pressupõem prévia condenação criminal;

C) podem ser compulsórias, mas pressupõem prévia condenação por ato de
improbidade administrativa;

D) podem ser compulsórias, como nos fatos descritos, por decisão de dois terços
do órgão colegiado competente;

E) podem ser compulsórias, como nos fatos descritos, por decisão da maioria
absoluta do órgão colegiado competente.
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2. (2022/FGV/MPE-BA) O Ministério Público do Estado da Bahia recebeu
representação dando conta de que o supermercado Beta, de forma recorrente,
estava vendendo alimentos impróprios para o consumo e fora da validade. Na
esfera extrapenal, o Ministério Público instaurou o procedimento próprio
cabível e reuniu provas ratificando os fatos noticiados.

Assim sendo, deve o promotor de Justiça:

A) impetrar mandado de segurança individual em face do supermercado Beta;

B) impetrar mandado de segurança coletivo em face do supermercado Beta;

C) ajuizar representação de inconstitucionalidade em face do supermercado
Beta;

D) ajuizar ação civil pública em face do supermercado Beta;

E) ajuizar ação popular em face do supermercado Beta.
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3. (FGV/TCE-RJ/Auditor) Dois deputados federais, líderes dos seus partidos
políticos na respectiva Casa Legislativa, logo no início da legislatura, decidiram
mobilizar-se com o objetivo de instaurar uma Comissão Parlamentar de
Inquérito. A respeito da comissão a ser instaurada, é correto afirmar que:

A) por ter poderes de investigação próprios de autoridade judicial, pode vir a
determinar, em deliberação fundamentada, a quebra de sigilo telefônico;

B) por tratar-se de comissão temporária, não é preciso observar-se, tanto
quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos
parlamentares que participam da respectiva Casa;
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C) comissão dessa natureza possui poderes próprios de autoridade judiciária,
podendo convocar qualquer membro do Poder Executivo para prestar
esclarecimentos;

D) não pode convocar advogados para prestar esclarecimentos, pois esses
agentes desempenham função essencial à administração da justiça;

E) pode vir a determinar, em deliberação devidamente fundamentada, a
realização de busca domiciliar, a ser cumprida durante o dia.

4. (2022/FGV/SSP-AM) João, nascido no território do País Alfa enquanto seu
pai ali atuava como Embaixador da República Federativa do Brasil, jamais tinha
ingressado no território brasileiro. No entanto, ao completar 20 (vinte) anos de
idade, foi acusado e condenado pela prática, no território do País Alfa, do
crime de homicídio doloso. Para evitar ser preso, fugiu para o território
brasileiro.

Caso seja formulado, pelo País Alfa, o pedido de extradição de João, a
República Federativa do Brasil deve, estando presentes os demais requisitos
exigidos
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A) deferi-lo, pois João é nacional do País Alfa.

B) indeferi-lo, pois é vedada a extradição do brasileiro nato.

C) deferi-lo, em razão da gravidade do crime praticado, apesar de João ser
brasileiro nato.

D) deferi-lo, desde que o País Alfa assegure a reciprocidade em favor da
República Federativa do Brasil.

E) indeferi-lo, pois a extradição somente seria cabível em se tratando de
tráfico ilícito de entorpecentes.

5. (2022/FGV/SSP-AM) Joana pretendia concorrer ao cargo eletivo de
deputada estadual. Ao reunir os documentos necessários, constatou que fora
condenada, em sentença transitada em julgado, à sanção de suspensão dos
direitos políticos por oito anos, pela prática de ato de improbidade
administrativa.

Na medida em que o referido período de 8 (oito) anos ainda estava em curso, é
correto afirmar que Joana

A) pode concorrer ao cargo eletivo pretendido, desde que o faça em Estado
diverso daquele em que foi proferida a sua condenação.

B) pode concorrer ao cargo eletivo pretendido, já que a suspensão dos direitos
políticos não acarretou a sua inelegibilidade.
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C) não pode concorrer ao cargo eletivo pretendido, já que os seus direitos
políticos passivos foram suspensos, mas não há óbice a que vote nas eleições.

D) não pode concorrer ao cargo eletivo pretendido ou mesmo votar na eleição,
já que sua condição de cidadã foi suspensa em razão da referida condenação.

E) pode concorrer ao cargo eletivo pretendido, salvo se a condenação
expressamente a impediu de participar da representação popular, que é um
direito fundamental.

OBRIGADA!

Profª.: Nelma Fontana
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LÍNGUA PORTUGUESA

Profª. Adriana Figueiredo

FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PROFESSORAADRIANAF

Profª. Adriana Figueiredo
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Profª Adriana Figueiredo

1 Interpretação de texto: decodificação dos diversos tipos de mensagem.
2 Compreensão de texto: observação dos processos que constroem os significados textuais.
3 A linguagem e a lógica.
4 As estruturas linguísticas no processo de construção de mensagens adequadas.
5 A pragmática na linguagem: o significado contextual.
6 A semântica vocabular: antônimos, sinônimos, homônimos, parônimos e heterônimos.
7 Os modos de organização discursiva: a descrição, a narração, a exposição informativa e a
exposição argumentativa.
8 A organização das frases nas situações comunicativas: a colaboração e a relevância; os
atos de fala.
9 A linguagem lógica e a figurada.
10 Os diversos níveis de linguagem.
11 Os tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre.
12 As funções da linguagem.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Profª. Adriana Figueiredo

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

informativa e a exposição 
argumentativa
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TEXTO DESCRITIVO

TEXTO NARRATIVO

TEXTO EXPOSITIVO

TEXTO 
ARGUMENTATIVO

É AQUELE QUE QUALIFICA, CARACTERIZA CENAS, 
PERSONAGENS, PAISAGENS

É AQUELE QUE CONTA UMA HISTÓRIA

É AQUELE QUE EXPÕE O QUE SE SABE SOBRE UM 
ASSUNTO

É AQUELE EM QUE O AUTOR DEFENDE UM PONTO 
DE VISTA

Profª Adriana Figueiredo

A frase abaixo que exemplifica um texto descritivo é:

A) Quem não for belo aos vinte anos, forte aos trinta, esperto aos quarenta e rico
aos cinquenta, não pode esperar ser tudo isso depois;

B) O envelhecimento ocorre apenas dos 25 aos 30 anos. O que se obtém até esse
momento é o que se conservará para sempre;

C) Eu era criança, era pequeno e era cruel;

D) Deve-se o maior respeito à criança;

E) A juventude deve ser domada com a razão, não com a força.

01. FGV - 2021 - Câmara de Aracaju - SE - Assistente Administrativo
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Profª Adriana Figueiredo

Em uma tarde ensolarada, estou no portão da escola recebendo as crianças como
todos os dias. De repente, um carro para em frente ao portão. Um menino de quatro
anos chega à porta da escola com o telefone nas mãos, assistindo desenho ou
jogando (não foi possível identificar), tão concentrado que nem percebe que chegou
à escola. A mãe chama e ele não atende. Então, ela pega o telefone das mãos do
filho e ele começa a reclamar, chorando e exaltado, querendo o telefone novamente.
A mãe pede ao filho para parar de chorar e de “fazer birra”, mas este não a atende.
Para parar de ouvir a reclamação do filho, ela então vai ao carro, busca o tablet e
deixa que o filho o leve para a escola.

Diário de bordo, 26 de fevereiro de 2018.

02. FGV – 2022 – CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle -
Auditoria e Fiscalização

Profª Adriana Figueiredo

Sobre a estrutura desse pequeno texto, retirado de um estudo sobre a Tecnologia e
a Educação Infantil, a afirmativa adequada é que se trata de um texto:

(A) argumentativo, em que se procura, por meio de uma estrutura narrativa,
condenar o mau emprego da tecnologia nas escolas;

(B) narrativo, de que o narrador participa somente como observador e que pode
servir de exemplo para a condenação de um mau processo educativo familiar;

(C) narrativo, de que o narrador participa com opiniões sobre o narrado, em tom
condenatório da tecnologia atual;

02. FGV – 2022 – CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle -
Auditoria e Fiscalização
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Profª Adriana Figueiredo

(D) meramente descritivo de uma cena presenciada por um observador isento, cena
essa que mostra características da sociedade atual;

(E) argumentativo, em que o argumentador se utiliza da presença de um tablet para
a condenação dos games infantis como não educativos.

02. FGV – 2022 – CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle -
Auditoria e Fiscalização

Profª Adriana Figueiredo

03. FGV - 2021 - Prefeitura Municipal de Paulínia - Auditor Fiscal Tributário

“Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da
Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu.
Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da Lua e dos ministros, e acabou
recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem
inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos
três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os
versos no bolso.”
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Profª Adriana Figueiredo

Esse é o início do romance Dom Casmurro; é correto afirmar, sobre esse texto, que se
trata de texto

A) narrativo com sequências descritivas e argumentativas.

B) narrativo com sequências descritivas.

C) descritivo, com sequências narrativas e argumentativas.

D) narrativo com sequências expositivas.

E) descritivo com sequências descritivas e expositivas.

03. FGV - 2021 - Prefeitura Municipal de Paulínia - Auditor Fiscal Tributário

APOSTA 1

→ sequência cronológica

→ simultaneidade

NARRAÇÃO

DESCRIÇÃO
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Profª Adriana Figueiredo

Abaixo aparecem opiniões variadas, todas elas expressas de um modo impessoal. A
citação a seguir que contém elementos de personalização é:

A) Os educadores são constantemente interrogados sobre o papel da televisão na
educação das crianças; parece hoje estabelecido que esse papel é benéfico;

B) Está universalmente estabelecido que a eficiência das regras de segurança
depende da boa vontade dos que as utilizam;

C) Parece a todos que a eficácia das vacinas está definitivamente comprovada,
bastando ver-se a grande diminuição de internações hospitalares;

04. FGV - 2022 - TCU - Auditor Federal de Controle Externo

Profª Adriana Figueiredo

D) Quanto a Grande sertão: veredas, se só se observam os grandes pensamentos
que essa obra contém, é certamente um livro impressionante;

E) Só se pode esperar que a equipe local de salvamento possa atuar de forma
eficiente a fim de que muitas vidas sejam salvas.

04. FGV - 2022 - TCU - Auditor Federal de Controle Externo
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APOSTA 2

MODALIZADOR É VOCÁBULO QUE INDICA PONTO DE
VISTA DO AUTOR.

→ Amanhã não haverá aula.

→ Infelizmente amanhã não haverá aula.

DADOS = FATOS 61.619 pessoas perderam a vida em 
função da violência.

DADOS COM 
MODALIZADOR = 

OPINIÃO

Infelizmente, 61.619 pessoas 
perderam a vida em função da 

violência.
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Profª Adriana Figueiredo

O segmento abaixo que mostra uma estrutura textual diferente da que aparece nas
definições:

A) “A genialidade é uma grande aptidão para a paciência”;

B) “A genialidade é uma variedade da loucura”;

C) “A educação dos pais é a responsável por jovens preguiçosos”;

D) “Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e
poucos possuem”;

E) “Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois”.

05. FGV - 2021 - FUNSAÚDE - CE - Médico - Auditor

Prof. Adriana Figueiredo

Significado; explicação 
clara e concisa.

Definir é “dizer o que algo 
é”.

Triângulo: uma figura plana que tem três 
lados.

Vegetariano é o seguidor da alimentação 
exclusiva de vegetais.

DEFINIÇÃO

APOSTA 3
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Profª. Adriana Figueiredo

A organização das frases nas 
situações comunicativas: a 

colaboração e a relevância; os atos 
de fala

Profª Adriana Figueiredo

06. FGV - 2022 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de
Energia

“Dai a um homem a possessão segura de uma rocha preta, e ele a transformará em
jardim. Dai-lhe, ao contrário, o arrendamento de um jardim por dez anos, e ele o
transformará num deserto. A magia da propriedade converte a areia em ouro”.

O autor desse pensamento defende a ideia de que

A) a agricultura é meio de morte e não meio de vida.

B) nem todas as terras são boas para agricultura.

C) os títulos de propriedade produzem milagres.

D) quem não é proprietário quer o mal do dono.

E) nem todos os agricultores conhecem a terra.
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APOSTA 4

TESE É A IDEIA PRINCIPAL DO TEXTO (e não secundária!) E 
CONTÉM MODALIZADOR.

Profª Adriana Figueiredo

Assinale a frase a seguir que se apoia em um raciocínio indutivo.

A) Os turistas amam curiosidades, daí que um bom guia tenha um bom estoque
delas em seu repertório.

B) Um filme de terror como este pode causar impactos graves em pessoas mais
sensíveis, daí ser bom evitá-los.

C) Os livros são ótimos companheiros, por isso acabo de comprar um para me fazer
companhia no final de semana.

07. FGV - 2022 - PC-AM - Investigador de Polícia
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Profª Adriana Figueiredo

D) Os novos celulares são miniaturas de computadores; em função disso, algumas
empresas investem em programas cada vez mais complicados.

E) As eleições são o ponto mais alto do processo democrático; as próximas vão ser
ferrenhamente disputadas.

07. FGV - 2022 - PC-AM - Investigador de Polícia

DEDUÇÃO/ MÉTODO 
DEDUTIVO

Prof. Adriana Figueiredo

INDUÇÃO/ MÉTODO 
INDUTIVO

GERAL → PARTICULAR

PARTICULAR → GERAL

APOSTA 5
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Profª Adriana Figueiredo

Como se sabe, um dos elementos que caracterizam a argumentação é a presença de
certas estratégias argumentativas, que têm por finalidade convencer, persuadir ou
modificar ideias do receptor sobre uma tese.

Abaixo estão nomeadas algumas dessas estratégias, acompanhadas de exemplos; a
opção em que a estratégia citada está correta é:

A) “A crise econômica é um problema que preocupa a todos; a Europa tem países
com uma alta taxa de inflação, assim como os Estados Unidos” / estratégia de
analogia.

B) “Segundo o Greenpeace, a perfuração do Ártico ocasionará um prejuízo
irreversível para o planeta” / estratégia de apelo a um testemunho de autoridade.

08. FGV - 2022 - SSP-AM - Técnico de Nível Superior

Profª Adriana Figueiredo

C) “A campanha eleitoral pode ser definida pela mídia social; 220 milhões de e-mails
podem ser enviados em 24 horas” / estratégia de apelo ao absurdo.

D) “Grande parte das crianças não se alimentam de forma saudável, o que mostra o
descuido dos pais em relação a esse aspecto da educação dos filhos” / estratégia de
citação de estatísticas.

E) “A liberdade de expressão está sendo desrespeitada continuamente, mas esse é
um direito dos mais importantes de nossa cultura legal” / estratégia de
exemplificação.

08. FGV - 2022 - SSP-AM - Técnico de Nível Superior
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APOSTA 6

ATENÇÃO ÀS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS:

TESTEMUNHOS DE 
AUTORIDADE

Pesquisa da UFRJ mostrou que as praias do Rio não estão poluídas, por isso todos 
podem frequentá-las.

ANALOGIA

Segundo o Datafolha, para  62%  dos  brasileiros,  a  democracia “é sempre melhor". 

OPINIÃO PRÓPRIA

EXEMPLOS

DADOS ESTATÍSTICOS

Ser feliz não é fácil. A felicidade é como a uma bola: todos a querem, mas, quando a 
possuem, chutam-na.

Acredito que é necessário economizar água no banho.

“Os meios de comunicação dizem que alimentação é uma questão de saúde. 
Programas de TV ensinam a comer bem para manter o corpo saudável, livros 
oferecem cardápios.”

Profª Adriana Figueiredo

Leia o julgamento equivocado sobre alguns profissionais médicos, a seguir.

“O clínico é aquele sujeito que sabe tudo e não resolve nada. O cirurgião não sabe
nada e resolve tudo. O psiquiatra não sabe nada e não resolve nada.”
Esse julgamento mostra erro grave, já que apoia sua argumentação em

A) uma generalização excessiva.

B) testemunhos de autoridade.

C) analogias indevidas.

D) um conjunto de opiniões alheias.

E) uma pesquisa não identificada.

09. FGV - 2022 - Prefeitura de Manaus - AM - Médico Clínico Geral
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FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS

FALSA ANALOGIA 
Se um advogado pode consultar documentos durante um julgamento, 

estudantes também deveriam poder consultar livros durante uma 
prova.

Vestiram a camisa azul e ganharam o jogo. Logo, a camisa azul foi o 
motivo da vitória.

CAUSA E CONSEQUÊNCIA 
DEFEITUOSA 

FUGA DO TEMA/ 
DIGRESSÃO 

GENERALIZAÇÃO 

ESTEREÓTIPO

O índice de depressão aumentou entre os jovens, dessa forma os pais 
devem ficar atentos ao uso de drogas e às más companhias

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

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

APOSTA 7

Profª. Adriana Figueiredo

Compreensão de texto: observação 
dos processos que constroem os 

significados textuais
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COMPREENSÃO E 
INTERPRETAÇÃO 

DE TEXTOS

Diz respeito aos processos geradores de 
significação.

INTERPRETAÇÃO

COMPREENSÃO

Refere-se à decodificação dos
significados dos componentes textuais.

Uma frase de Nietzche diz:

“O aumento da sabedoria pode ser medido com exatidão pela diminuição do mau
humor”.

Essa frase significa que

A) quanto mais sabemos, mais aumentamos nosso mau humor.
B) quanto menos sabemos, mais aumentamos nosso mau humor.
C) quanto menos sabemos, menos diminui nosso mau humor.
D) o aumento da sabedoria está em relação direta com o mau humor.
E) há uma relação inversa entre o aumento da sabedoria e o do mau humor.

10. FGV - 2022 - PC-AM - Perito Legista
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Profª. Adriana Figueiredo

Interpretação de texto: decodificação 
dos diversos tipos de mensagem

APOSTA 8

A INFERÊNCIA SERÁ “ADEQUADA” SE POSSUIR UM
PRESSUPOSTO TEXTUAL.
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Profª Adriana Figueiredo

“Os médicos trabalham sem cessar para conservar a nossa saúde e os cozinheiros
para destruí-la; os segundos estão certos do seu êxito.” Diderot
Assinale a opção que apresenta uma inferência adequada retirada desse
pensamento.

A) Os cozinheiros não possuem conhecimentos de Medicina.

B) Os médicos são profissionais extremamente competentes.

C) Os cozinheiros são mais admirados que os médicos.

D) Os cozinheiros mostram má intenção no que fazem.

E) Os médicos devem indicar a alimentação natural.

11. FGV - 2022 - Prefeitura de Manaus - AM - Médico Clínico Geral

Profª. Adriana Figueiredo

A linguagem e a lógica
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APOSTA 9

LEMBRE-SE DE UM TEXTO COM COERÊNCIA É UM TEXTO 
COM LÓGICA, SEM CONTRADIÇÕES. 

Profª Adriana Figueiredo

Assinale a opção que apresenta o pensamento que se mostra incoerente.

A) Todo êxito encobre uma abdicação.

B) Você não pode dizer quem está nadando nu até a maré baixar.

C) Cinco reais no bolso valem mais do que um amigo na corte.

D) Não mexa no que está quieto.

E) Um contrato verbal não vale o papel em que está escrito.

12. FGV - 2022 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de
Energia
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Profª. Adriana Figueiredo

A pragmática na linguagem: o 
significado contextual 

Profª Adriana Figueiredo

Em todas as frases abaixo há duas ocorrências do mesmo vocábulo; assinale a frase
em que esses vocábulos mostram diferentes significados.

A) Se eu tivesse um conselho a dar, como homem bem-sucedido, eu diria: se quer
ser bem-sucedido, pense, pense muito até doer.

B) Antever sucessos é grandioso; antever insucessos, mais ainda.

C) Ninguém está nos negócios por diversão, mas isso não quer dizer que não há
diversão nos negócios.

13. FGV - 2022 - PM-AM - Aluno Soldado da Polícia Militar
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Profª Adriana Figueiredo

D) O negócio para qualquer um não é negócio para ninguém.

E) Pedi para ele me dar uma mão na obra e ele só deu uma mão de tinta na parede
da sala.

13. FGV - 2022 - PM-AM - Aluno Soldado da Polícia Militar

Profª Adriana Figueiredo

Assinale a frase publicitária que não se utiliza de um duplo sentido.

A) Nesta padaria, os donos também metem a mão na massa

B) Neste livro, as páginas de memórias ruins estão em branco.

C) Nesta livraria, os livros estão empilhados nos balcões.

D) Nesta confeitaria, tudo é doce.

E) Este é um vinho seco, não molha a garganta.

14. FGV - 2022 - PC-AM - Perito Legista
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APOSTA 10

AMBIGUIDADE

• DUPLO REFERENTE - Pedro avisou a mãe que acabara de almoçar. 

• PREPOSIÇÃO DE – A investigação do delegado foi iniciada.

• VOCABULAR - Disse que estava perto do banco.

Profª. Adriana Figueiredo

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

heterônimos
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Profª Adriana Figueiredo

PARÁGRAFOS 1 E 2

TEXTO - O Cavalo e o seu Cuidador
Esopo

Um zeloso empregado de uma cocheira costumava passar horas, e às vezes dias
inteiros, limpando e escovando o pelo de um cavalo que estava sob seus cuidados.

Agindo assim, passava para todos a impressão de que era gentil para com o animal,
que se preocupava com o seu bem estar.

15. FGV - Prefeitura de Osasco - SP - Cozinheiro

Profª Adriana Figueiredo

O texto, no primeiro parágrafo, fala de um “cavalo”; na sequência do texto, fala de
um “animal”, substituindo o primeiro nome (cavalo) por um termo geral (animal). A
opção abaixo que mostra uma relação semelhante é:

A) cavalo / égua;

B) cuidador / tratador;

C) cocheira / lugar;

D) grãos / aveia;

E) dias / horas.

15. FGV - Prefeitura de Osasco - SP - Cozinheiro
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APOSTA 11

HIPERÔNIMOS → FERRAMENTA (geral) /MARTELO 
(específico)

Profª. Adriana Figueiredo

Os tipos de discurso: direto, indireto 
e indireto livre
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Profª Adriana Figueiredo

A opção em que a passagem do discurso direto para o indireto é feita de forma
adequada é:

A) Maria acrescentou: “Eu sei agora que meu amigo partirá daqui em dois dias” /
Maria acrescentou que ela sabia então que seu amigo partiria daqui dois dias mais
tarde;

B) Seu professor lhe disse: “Refaça agora o trabalho” / Seu professor lhe disse que
refizesse naquele momento o trabalho;

C) Baixando os olhos, Pedro disse: “É verdade que eu menti ontem” / Baixando os
olhos, Pedro disse que era verdade que ele mentiu no dia anterior;

16. FGV - 2021 - PC-RJ - Inspetor de Polícia Civil

Profª Adriana Figueiredo

D) O operário confirmou: “Vou receber amanhã tudo o que mereço pelo meu
trabalho” / O operário confirmou que vai receber no dia seguinte tudo o que merece
pelo seu trabalho;

E) O menino explicou: “Eu estava aqui na sala quando minha irmã caiu e machucou o
joelho” / O menino explicou que estava ali na sala quando a irmã dele tinha caído e
tinha machucado o joelho.

16. FGV - 2021 - PC-RJ - Inspetor de Polícia Civil
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TEMPOS VERBAIS 
NOS DISCURSOS 

DIRETO E 
INDIRETO

DIRETO - Presente do Indicativo
– A situação é a mesma – afirmou o policial.

INDIRETO - Pretérito Imperfeito
O policial afirmou que a situação era a mesma. 

DIRETO - Pretérito Perfeito
– Tudo permaneceu com antes – lembrou o rapaz.

INDIRETO - Pretérito mais-que-perfeito
O rapaz lembrou que tudo permanecera como antes.

DIRETO - Futuro do Presente
– Tudo estará acabado em breve – sentenciou a mulher.

INDIRETO - Futuro do Pretérito
A mulher sentenciou que tudo estaria acabado em pouco tempo.

Gramática comentada com interpretação de textos para Concursos. Adriana Figueiredo.

APOSTA 12

PRONOMES DEMONSTRATIVOS NOS DISCURSOS DIRETO E INDIRETO

DIRETO INDIRETO

Pronomes demonstrativos de 1ª e 2ª pessoa
(esta/este/isto; esse/essa/isso)

– Essa sua atitude não é educada – repreendeu o pai.

Pronomes demonstrativos de 3ª pessoa
(aquele/aquela/aquilo)

O pai lhe falou que aquela atitude não era educada.

ADVÉRBIOS NOS DISCURSOS DIRETO E INDIRETO

DIRETO INDIRETO

AQUI/ALI

– Trabalho aqui há vinte anos. – disse a professora.

LÁ

A professora disse que trabalhava lá há vinte anos.

Gramática comentada com interpretação de textos para Concursos. Adriana Figueiredo.
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Profª. Adriana Figueiredo

As estruturas linguísticas no processo 
de construção de mensagens 

adequadas

CLASSES DE PALAVRAS
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Profª Adriana Figueiredo

Abaixo está o início de um conto de Lygia Fagundes Telles, denominado A Ceia.

“O restaurante era modesto e pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre,
espalhadas debaixo das árvores. Em cada mesinha, um abajur de garrafa projetava
sobre a toalha de xadrez vermelho e branco um pálido círculo de luz.”

Todos sabemos que os termos de um texto podem indicar valores bem variados.
Nesse segmento foram sublinhados alguns que funcionam como adjetivos; a
afirmação correta sobre um deles é:

A) o adjetivo “modesto” indica uma qualificação do restaurante por parte do
narrador e não é acompanhado de nenhum termo que o justifique;

17. FGV - 2022 - TCU - Auditor Federal de Controle Externo

Profª Adriana Figueiredo

B) o adjetivo “pouco frequentado” mostra uma qualificação do substantivo
restaurante, indicando uma clientela de elite;

C) a locução adjetiva “de garrafa” indica o material de que é feito o abajur,
destacando simultaneamente a qualidade sofisticada do restaurante descrito;

D) os adjetivos “vermelho e branco”, que indicam características, podem trazer
informações implícitas sobre a nacionalidade da comida no local;

E) o adjetivo “pálido”, que indica uma relação, mostra uma intensidade da luz, com o
valor implícito de decadência e pouca qualidade do restaurante.

17. FGV - 2022 - TCU - Auditor Federal de Controle Externo
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APOSTA 13

ADJETIVOS

→ “vinho chileno”, “energia nuclear”

→ “bom piloto”, “restaurante modesto”

→ “dia escuro”, “livro grosso”

→ “enfermidades curáveis”, “tristeza infantil”

RELAÇÃO

QUALIFICAÇÃO

CARACTERÍSTICA

ESPECIFICAÇÃO

PARALELISMO
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Profª Adriana Figueiredo

A seguinte frase apresenta uma estrutura paralelística:

A) Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende.

B) É melhor conhecer algumas das perguntas do que todas as respostas.

C) Sabedoria é saber o que fazer; virtude é saber fazê-lo.

D) Todo mundo precisa crer em algo. Creio que vou tomar outra cerveja.

E) Não sei mais o que aprendi. O pouco que ainda sei, adivinhei.

18. FGV - 2022 - PC-AM - Investigador de Polícia

FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PROFESSORAADRIANAF

Profª. Adriana Figueiredo
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Professora: Adriana Figueiredo

@professoraadrianafigueiredo

OBRIGADA!

Professora: Adriana Figueiredo
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DIREITO TRIBUTÁRIO

Prof. Fábio Dutra

Prof Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos
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Taxas

Tributo Vinculado
Fato Geradores:

Exercício regular do poder de polícia;
Serviço público específico e divisível;

Impostos

Tributo não vinculado;
Tributo de arrecadação não vinculada;
Fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes definidos em lei complementar;

Taxas x Impostos

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

O Município X, para custeio do serviço público coletivo e geral de iluminação
das vias públicas, instituiu por lei municipal ordinária a taxa de iluminação
pública. Também instituiu, por outra lei municipal ordinária, uma taxa de coleta
domiciliar de lixo, pelo serviço público de retirada de lixo de cada imóvel
individualmente considerado.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra

FGV/SEFAZ-ES/2022
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Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.

A) Ambos os serviços públicos indicados no enunciado podem ser remunerados
mediante taxa.

B) O serviço público de iluminação das vias públicas necessita de lei
complementar para instituição de sua taxa remuneratória.

C) O serviço público de iluminação de vias públicas não pode ser remunerado
mediante taxa.

D) O serviço público de retirada de lixo de cada imóvel individualmente
considerado não pode ser remunerado mediante taxa.

E) Nenhum dos serviços públicos indicados no enunciado pode ser remunerado
mediante taxa.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra C

FGV/SEFAZ-ES/2022

José recebeu carnê de pagamento de contribuição de melhoria do Município
Alfa referente à obra pública municipal que valorizou seu imóvel rural. Verificou
que, no carnê, havia também a discriminação de pequeno valor de cobrança de
taxa relativa ao custo de expedição do carnê, nos termos de nova lei municipal
criadora dessa taxa.

A respeito desse cenário e à luz do entendimento dominante do Supremo
Tribunal Federal, é correto afirmar que:

A) a expedição de carnê de pagamento de tal tributo não pode ser remunerada
por taxa;

B) a expedição de carnê de pagamento de tal tributo pode ser remunerada por
taxa, em razão de configurar serviço público específico e divisível;

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra

FGV/TJ-AP/2022
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C) a expedição de carnê de pagamento de tal tributo pode ser remunerada por
taxa, em razão de configurar exercício do poder de polícia;

D) o Município Alfa não detém competência tributária para instituir tal
contribuição de melhoria;

E) o Município Alfa não pode instituir tal contribuição de melhoria referente a
imóvel localizado em área rural.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra A

FGV/TJ-AP/2022

Princípio da Isonomia:

Vedação: tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente e
com base na função exercida.

Princípio da Capacidade Contributiva: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.

Princípios Tributários
Princípio da Legalidade:

Institução: sempre por meio de lei (como regra, ordinária ou M.P.);

Exceções por LC:

Alteração das Alíquotas: como regra, por meio de lei;

Exceções por LC:

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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 Imunidade recíproca:

Alcança os entes federativos (U/E/DF/M) e autarquias e fundações;

Alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos;

Alcança apenas “contribuinte de direito”;

Alcança OAB + Caixas de Assistência de Advogados.

ATENÇÃO: esta imunidade alcança apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

Imunidade cultural:

Abrange livros, jornais e periódicos;
Abrange papel destinado à sua impressão;
Abrange livros digitais (e-books), leitores e audiolivros.

Imunidade da música nacional:

Necessidade de produção no Brasil;
Autor ou intérprete brasileiro.

ATENÇÃO: estas imunidades alcançam apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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 Competência tributária: poder para instituição de tributos.
Atribuída pela CF/88;
Indelegável;
Distribuída apenas aos entes federados: U/E/DF/M

Capacidade tributária ativa: funções de arrecadar, fiscalizar e cobrar tributos.
Delegável a outra pessoa jurídica de direito público.
A mera arrecadação de tributos pode ser delegada à pessoa jurídica de direito

privado.

Arrecadação bancária: pessoas jurídicas de direito privado.

Competência Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

 Competência tributária:

Impostos: privativa (Impostos da União: II/IE/IPI/IOF/IR/ITR/IGF)

Taxas: comum (U/E/DF/M)

Contribuições de Melhoria: comum (U/E/DF/M)

Empréstimos Compulsórios: somente União

Contribuições Especiais: como regra, União*

Atenção! Os Estados podem instituir contribuições ao RPPS.

Competência Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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 Vigência da Legislação Tributária:

 Vigência espacial;

 Vigência temporal;

 Aplicação da Legislação Tributária:

 Fatos geradores futuros;
 Fatos geradores pendentes;

Vigência e Aplicação da Legislação

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

Interpretação Literal

Suspensão do 
C.T.

Exclusão do 
C.T.

Dispensa do 
cumprimento 
de obrigações 

acessórias

Interpretação da Legislação
 Interpretação Literal:

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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Interpretação mais benéfica ao sujeito 
passivo

Normas que disponham 
sobre infrações e 

penalidades
Em caso de dúvida

Interpretação da Legislação
 Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo:

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

 Obrigação Tributária Principal:
 Surgimento: Fato gerador
 Objeto: pagamento de tributo ou multa tributária
 Extinção: juntamente com o crédito tributário

 Obrigação Tributária Acessória:
 Decorre da legislação tributária
 Objeto: fazer ou deixar de fazer algo
 Autonomia em relação à obrigação principal

 Descumprimento de obrigação acessória: multa tributária (obrigação principal)

Obrigação Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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Resolução do Secretário de Fazenda do Estado Alfa, publicada em 20/09/2021,
determinou que a declaração do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e
Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) deveria ser entregue pelo
sujeito passivo por meio de novo formulário aprovado em anexo a esta
Resolução. A Resolução também afirmou que produzirá efeitos 60 dias após sua
publicação.

Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.

A) A Resolução pode determinar a entrega da declaração em formulário
próprio.

B) A Resolução violou o princípio tributário da anterioridade anual.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra

FGV/SEFAZ-ES/2022

C) A Resolução violou o princípio tributário da anterioridade nonagesimal.

D) A Resolução violou o princípio tributário da legalidade.

E) Somente Decreto do Governador do Estado poderia alterar a sistemática de
entrega de declaração do ITCMD.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra A

FGV/SEFAZ-ES/2022

309

310



 Sujeito Passivo:
 Contribuinte (relação pessoal e direta);
 Responsável (terceiro legalmente obrigado);

 Atenção: PAssivo = PAgamento

 Sujeito Ativo:
 Ente federado (U/E/DF/M) sujeito ativo direto
 PJ de direito público sujeito ativo indireto

 Atenção! Como regra, as convenções particulares não podem alterar a definição legal
do sujeito passivo.

Obrigação Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

 Responsabilidade por sucessão empresarial:

 Cabe responsabilidade da sucessora (pelos fatos geradores ocorridos até a data da
sucessão):
 Fusão;
 Incorporação;
 Transformação;
 Cisão (não consta no CTN, mas é admitida pelo STJ);
 Extinção de pessoas jurídicas;

 Abrangência da responsabilidade:
 CTN: apenas tributos;
 STJ: tributos e multas (moratórias e punitivas);

Responsabilidade Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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Responsabilidade de Terceiros:

Em caso de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:

O sócio-gerente pode ser responsabilizado;
O sócio-quotista não será responsabilizado;

Presunção de Dissolução irregular: deixar de funcionar no domícilio fiscal sem
comunicação.

O mero inadimplemento não gera responsabilidade do administrador.

Responsabilidade Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

Modalidades de Lançamento:

 Lançamento de Ofício: sem participação do sujeito passivo;

Lançamento por Declaração: prestação de informações sobre matéria de fato;

Lançamento por Homologação: pagamento antecipado sem prévio exame da
autoridade administrativa.

Crédito Tributário

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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321 Vestuário Ltda., atuante no comércio varejista de roupas, sonegou o Imposto Estadual
sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS), omitindo dolosamente do Fisco Estadual suas
operações comerciais com o fim de evitar o pagamento do tributo devido.

Diante desse cenário, o Fisco Estadual, a fim de poder cobrar administrativamente tais
valores, terá necessariamente de realizar

A) um lançamento por declaração.

B) um lançamento de ofício.

C) um lançamento por homologação.

D) uma notificação prévia ao lançamento para comparecimento do sujeito passivo perante
autoridade fiscal estadual.

E) uma notificação prévia ao lançamento à autoridade policial acerca dos indícios de crime
de sonegação fiscal.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra B

FGV/PC-AM/2022

 Legislação/Taxa de câmbio aplicável ao lançamento:

Aspectos 
Formais

Legislação vigente 
na data do 

lançamento

Aspectos 
Materiais

Legislação vigente 
na data do fato 

gerador

Taxa de 
Câmbio

Data do fato gerador

Crédito Tributário

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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Não suspende a exigibilidade de obrigações acessórias.

Não impede o lançamento tributário.

 MoratóriaMOR

 Depósito do montante integralDE

 Reclamações e Recursos AdministrativosR

 LiminaresLIM

 ParcelamentoPAR

Suspensão do Crédito Tributário

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

Prazo decadencial e prescricional: 5 anos

Termo Inicial da Decadência:
Regra Geral: 1º/Jan ano seguinte ao do fato gerador
Regra Geral no Lançamento por Homologação: data do fato gerador

Termo Inicial da Prescrição: constituição definitiva do crédito tributário.

 Expiração do prazo para lançar (constituição do
crédito tributário);DECADÊNCIA

 Expiração do prazo para cobrar (execução
fiscal).PRESCRIÇÃO

Extinção do Crédito Tributário

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra
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 Certidões Negativas x Certidões Positivas com Efeitos de Negativa:

• Inexistência de débitos

• Regularidade Fiscal
Certidão Negativa

• Crédito com Exigibilidade Suspensa
• Créditos garantidos por penhora
• Créditos não vencidos

Certidão Positiva Com 
Efeitos de Negativa

Administração Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

OBRIGADO

Prof. Fábio Dutra
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