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01
ADMINISTRAÇÃO
GERAL E PÚBLICA

OBS 1: A análise leva em consideração os itens constantes do edital AFT 2013.
OBS 2: Foram analisadas as provas AFT 2003, AFT 2006, AFT 2010 e AFT 2013 AFT

PROVA AFT 2003 (ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA)

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Nº DE QUESTÕES

Motivação 0 
Gestão de pessoas. Equilíbrio organizacional. Objetivos, desa-
fi os e características da gestão de pessoas. 2 

Funções de administração: direção. Direção. Liderança. 1

A nova gestão pública 2 

Evolução da administração pública no Brasil após 1930. 
Reformas administrativas.  0

Funções de administração: organização. Organização. Estrutu-
ra organizacional. Tipos de departamentalização: característi-
cas, vantagens e desvantagens de cada tipo. Organização in-
formal. Cultura organizacional. Descentralização e delegação.

 0

Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Princi-
pais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade. 
Ferramentas de gestão da qualidade. Modelo da fundação na-
cional da qualidade. Modelo do Gespública.

3

Gestão de projetos. Elaboração, análise e avaliação de proje-
tos. Principais características dos modelos de gestão de proje-
tos. Projetos e suas etapas.

 0

Funções de administração: controle. Controle. Características. 
Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de medição de de-
sempenho organizacional. Comunicação

 1

Evolução da administração. Principais abordagens da adminis-
tração (clássica até contingencial). 0

Gestão por Competências Objetivos, características e vanta-
gens. Gestão de desempenho. 0

Funções de administração: planejamento. Processo de pla-
nejamento. Planejamento estratégico: visão, missão e análise 
SWOT. Planejamento tático. Planejamento operacional. Análise 
competitiva e estratégias genéricas. Redes e alianças. Adminis-
tração por objetivos. Balanced Scorecard. Processo decisório.

1
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Gestão de processos. Conceitos da abordagem por proces-
sos. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de proces-
sos. Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de 
processos. Comportamento profi ssional; atitudes no serviço; 
organização do trabalho; prioridade em serviço.

1

Legislação administrativa. Administração direta, indireta, e 
fundacional. Atos administrativos. Requisição. 2 

Ética no serviço público. Código de Ética Profi ssional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994). 
Código de Ética dos agentes públicos do MTE (Portaria/MTE nº 
2.973/2010). Confl ito de interesses. Lei nº 12.813/2013.

Foram 10 questões co-
bradas em uma matéria à 

parte.

PROVA AFT 2006 (ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA)

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Nº DE QUESTÕES

Motivação 0 

Gestão de pessoas. Equilíbrio organizacional. Objetivos, desa-
fi os e características da gestão de pessoas. 0

Funções de administração: direção. Direção. Liderança. 0

A nova gestão pública 1

Evolução da administração pública no Brasil após 1930. 
Reformas administrativas. 1

Funções de administração: organização. Organização. Estrutu-
ra organizacional. Tipos de departamentalização: característi-
cas, vantagens e desvantagens de cada tipo. Organização in-
formal. Cultura organizacional. Descentralização e delegação.

0

Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Princi-
pais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade. 
Ferramentas de gestão da qualidade. Modelo da fundação na-
cional da qualidade. Modelo do Gespública.

1

Gestão de projetos. Elaboração, análise e avaliação de proje-
tos. Principais características dos modelos de gestão de proje-
tos. Projetos e suas etapas.

 0

Funções de administração: controle. Controle. Características. 
Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de medição de de-
sempenho organizacional. Comunicação

0

Evolução da administração. Principais abordagens da adminis-
tração (clássica até contingencial). 0

Gestão por Competências Objetivos, características e vanta-
gens. Gestão de desempenho. 0

Funções de administração: planejamento. Processo de planeja-
mento. Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT. 
Planejamento tático. Planejamento operacional. Análise compe-
titiva e estratégias genéricas. Redes e alianças. Administração 
por objetivos. Balanced Scorecard. Processo decisório.

1
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Gestão de processos. Conceitos da abordagem por proces-
sos. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de proces-
sos. Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de 
processos. Comportamento profi ssional; atitudes no serviço; 
organização do trabalho; prioridade em serviço.

1

Legislação administrativa. Administração direta, indireta, e fun-
dacional. Atos administrativos. Requisição. 0

Ética no serviço público. Código de Ética Profi ssional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994). 
Código de Ética dos agentes públicos do MTE (Portaria/MTE nº 
2.973/2010). Confl ito de interesses. Lei nº 12.813/2013.

Foram 10 questões co-
bradas em uma matéria à 

parte.

PROVA AFT 2010 (ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA)
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Nº DE QUESTÕES
Motivação 0 

Gestão de pessoas. Equilíbrio organizacional. Objetivos, desa-
fi os e características da gestão de pessoas. 0

Funções de administração: direção. Direção. Liderança. 0

A nova gestão pública 1

Evolução da administração pública no Brasil após 1930. Refor-
mas administrativas. 2

Funções de administração: organização. Organização. Estrutu-
ra organizacional. Tipos de departamentalização: característi-
cas, vantagens e desvantagens de cada tipo. Organização in-
formal. Cultura organizacional. Descentralização e delegação.

0

Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Princi-
pais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade. 
Ferramentas de gestão da qualidade. Modelo da fundação na-
cional da qualidade. Modelo do Gespública.

 0

Gestão de projetos. Elaboração, análise e avaliação de proje-
tos. Principais características dos modelos de gestão de proje-
tos. Projetos e suas etapas.

 0

Funções de administração: controle. Controle. Características. 
Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de medição de de-
sempenho organizacional. Comunicação

0

Evolução da administração. Principais abordagens da adminis-
tração (clássica até contingencial). 0

Gestão por Competências Objetivos, características e vanta-
gens. Gestão de desempenho. 0

Funções de administração: planejamento. Processo de pla-
nejamento. Planejamento estratégico: visão, missão e aná-
lise SWOT. Planejamento tático. Planejamento operacio-
nal. Análise competitiva e estratégias genéricas. Redes e 
alianças. Administração por objetivos. Balanced Scorecard. 
Processo decisório.

1
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Gestão de processos. Conceitos da abordagem por proces-
sos. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de proces-
sos. Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de 
processos. Comportamento profi ssional; atitudes no serviço; 
organização do trabalho; prioridade em serviço.

1

Legislação administrativa. Administração direta, indireta, e fun-
dacional. Atos administrativos. Requisição. 1

Ética no serviço público. Código de Ética Profi ssional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994). 
Código de Ética dos agentes públicos do MTE (Portaria/MTE nº 
2.973/2010). Confl ito de interesses. Lei nº 12.813/2013.

0

PROVA AFT 2013 (ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA)

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Nº DE QUESTÕES

Motivação 0 

Gestão de pessoas. Equilíbrio organizacional. Objetivos, desa-
fi os e características da gestão de pessoas. 1

Funções de administração: direção. Direção. Liderança. 0

A nova gestão pública 1

Evolução da administração pública no Brasil após 1930. Refor-
mas administrativas. 2

Funções de administração: organização. Organização. Estrutu-
ra organizacional. Tipos de departamentalização: característi-
cas, vantagens e desvantagens de cada tipo. Organização in-
formal. Cultura organizacional. Descentralização e delegação.

1

Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Princi-
pais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade. 
Ferramentas de gestão da qualidade. Modelo da fundação na-
cional da qualidade. Modelo do Gespública.

2

Gestão de projetos. Elaboração, análise e avaliação de proje-
tos. Principais características dos modelos de gestão de proje-
tos. Projetos e suas etapas.

 0

Funções de administração: controle. Controle. Características. 
Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de medição de de-
sempenho organizacional. Comunicação

0

Evolução da administração. Principais abordagens da adminis-
tração (clássica até contingencial). 1

Gestão por Competências Objetivos, características e vanta-
gens. Gestão de desempenho. 1

Funções de administração: planejamento. Processo de planeja-
mento. Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT. 
Planejamento tático. Planejamento operacional. Análise compe-
titiva e estratégias genéricas. Redes e alianças. Administração 
por objetivos. Balanced Scorecard. Processo decisório.

2
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Gestão de processos. Conceitos da abordagem por proces-
sos. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de proces-
sos. Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de 
processos. Comportamento profi ssional; atitudes no serviço; 
organização do trabalho; prioridade em serviço.

2

Legislação administrativa. Administração direta, indireta, e fun-
dacional. Atos administrativos. Requisição.

0

Ética no serviço público. Código de Ética Profi ssional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994). 
Código de Ética dos agentes públicos do MTE (Portaria/MTE nº 
2.973/2010). Confl ito de interesses. Lei nº 12.813/2013.

6
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02
AUDITORIA

 RAIO-X DE AFT
AUDITORIA

ORDEM ASSUNTOS TOTAL
1 Independência do auditor 2

2 Amostragem 1

3 Documentação de auditoria 1

4 Procedimentos de auditoria 3

5 Auditoria Governamental 3
 TOTAL 10

OBS: consideramos somente a prova de 2013, pois a disciplina ainda não havia sido cobrada 
em concursos anteriores para AFT.
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03
CONTABILIDADE 
GERAL

Nos concursos de 2003, 2006 e 2010 não caiu Contabilidade Geral. Assim, baseamo-nos apenas 
na prova de 2013, realizada pela CESPE.

AUDITOR FISCAL DO TRABALHO - 2013 - CESPE ITENS
2. Princípios fundamentais de contabilidade 2

3. Patrimônio: componentes patrimoniais (ativo, passivo e pa-
trimônio líquido). 2

4. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 2

5.2. Plano de contas. 6 Funções e estrutura das contas. 2

7.1. Indicadores de liquidez. 2

10. Destinação de resultado. 1

4. Estudo da relação custo versus volume versus lucro. 1

15.4. Demonstração do valor adicionado. 1

15.1. Demonstração dos fluxos de caixa (métodos direto 
e indireto). 1

17. Consolidação de demonstrações contábeis. 1

TOTAL 15

Pessoal, nas provas anteriores de Auditor Fiscal do Trabalho (2003, 2006, 2009) não caiu Conta-
bilidade. Mas, se continuar o CESPE, como ele está cobrando Contabilidade Geral? 

Hoje, podemos dizer que há uma cobrança maciça dos Pronunciamentos Contábeis! Como? Di-
ferente de provas anteriores a 2009, nos últimos anos, a banca tem explorado questões um pouco 
mais teóricas ou então com cálculos um pouco menos extensos, mas que exigem o conhecimento 
das normas do CPC. 

Como nas outras matérias, há muitas pegadinhas. Por isso, é necessário estar atento ao que 
dizem os principais Pronunciamentos. Cumpre salientar que os CPCs são cobrados ainda que o 
edital não seja expresso a respeito, já que todas as bancas entendem hoje que a Contabilidade 
Geral já abrange também essas Resoluções. 

Também é extremamente importante conhecer os artigos 175 a 204 da Lei 6.404/76 (esque-
matizamos e disponibilizamos gratuitamente no site do Estratégia. Basta procurar nos artigos do 
professor Gabriel Rabelo ou nas Leis Esquematizadas). 
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04
DIREITO
ADMINISTRATIVO

RAIO-X – CONTABILIDADE – AUDITOR FISCAL DO TRABALHO (2013)

 QUESTÕES DIREITO ADMINISTRATIVO - AFT 2003 2006 2010 2013 TOTAL

Estado, governo e administração pública. Direito Admi-
nistrativo: origem, conceito, fontes. 1 1   2

Princípios básicos da Administração Pública     0

Organização administrativa: administração direta e 
indireta. 1 1 1 1 4

Entidades paraestatais e terceiro setor.     0

Poderes administrativos. 1  2  3

Agentes públicos.     0

Lei nº 8.112/1990 2 1 3 2 8

Atos administrativos 1  2 1 4

Serviços públicos 1 1 1  3

Responsabilidade civil do Estado   1  1

Processo Administrativo Federal (lei 9.784/99) 1 1  1 3

Controle da Administração Pública 2 1 2 1 6

Improbidade Administrativa   1 1

Ética na Administração   3  3

TOTA 10 6 15 7 38
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RAIO-X – DIREITO CONSTITUCIONAL – AFT (2003 A 2013 )
OBS 1: A análise leva em consideração os itens constantes do edital AFT 2013, que foi um con-

curso elaborado pelo CESPE.

OBS 2: Foram analisadas as provas AFT (2003), AFT (2006), AFT (2010) e AFT (2013). As provas 
AFT (2003), AFT (2006) e AFT (2010) foram elaboradas pela ESAF; a prova AFT (2013) foi elaborada 
pelo CESPE. 

OBS 3: Em provas de Direito Constitucional, é bem comum que a ESAF cobre, em uma mesma 
questão, diferentes assuntos. Por isso, a nossa análise leva em consideração quantas assertivas 
foram cobradas de cada assunto.  

ITEM DO EDITAL (AFT – 2013) Nº DE ASSERTIVAS
3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres 
individuais e coletivos. 16

1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1.1 
Princípios fundamentais. 12

3 Direitos e garantias fundamentais: direitos sociais. 3.2 Direi-
tos Fundamentais do Trabalho na Constituição de 1988. 11

4 Organização político-administrativa do Estado. 4.1 Estado federal 
brasileiro, União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. 9

5 Administração Pública. 5.1 Disposições gerais, servidores públicos. 8

3 Direitos e garantias fundamentais: direitos de nacionalidade 7

2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 2.1 Normas de 
efi cácia plena, contida e limitada. 2.2 Normas programáticas. 5

8 Poder Judiciário. 8.1 Disposições gerais. 8.2 Órgãos do Po-
der Judiciário. 8.2.1 Organização e competências, Conselho 
Nacional de Justiça. 8.2.1.1 Composição e competências.

5

7 Poder Legislativo. 7.1 Estrutura. 7.2 Funcionamento e
atribuições. 7.5 Comissões parlamentares de inquérito. 4

7.3 Processo legislativo. 4

3 Direitos e garantias fundamentais: direitos políticos 2

7.4 Fiscalização contábil, fi nanceira e orçamentária. 2

6 Poder Executivo. 6.1 Atribuições e responsabilidades do 
Presidente da República. 1

3.2.1 Sistema Estatal de Proteção. 3.2.2 Inspeção do Trabalho. 
3.2.3 Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. 1

05
DIREITO
CONSTITUCIONAL
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06
DIREITO DO
TRABALHO

OBS 1: Como a última prova foi do Cespe (com assertivas do tipo Certo/Errado) e as anteriores 
da Esaf (com 5 assertivas por questão), a nossa análise leva em consideração quantas assertivas fo-
ram cobradas de cada assunto. Além disso, em relação à Esaf, é bem comum, em provas de Direito 
do Trabalho, que ela cobre, em uma mesma questão, diferentes assuntos. 

OBS 2: A análise leva em consideração os itens constantes do edital AFT 2013 (Cespe).
OBS 3: Deixaram de ser contabilizadas, neste raio-X, 62 assertivas relativas a itens não previstos 

no edital de 2013. 
OBS 4: Foram analisadas as provas AFT 2003 (Esaf), AFT 2006 (Esaf), AFT 2010 (Esaf) e AFT 

2013 (Cespe).
OBS 5: As assertivas relacionadas ao “adicional de insalubridade” e ao “adicional de periculo-

sidade” foram incluídas no tópico “15 Salário e remuneração”.

ITEM DO EDITAL (AFT CESPE – 2013) Nº DE ASSERTIVAS

12 Duração do trabalho. 74

13 Salário mínimo. 
15 Salário e remuneração. 71

25 Regulamento da Inspeção do Trabalho. 50

9 Rescisão do contrato de trabalho. 41

3 Relação de trabalho e relação de emprego. 39

14 Férias. 26

8 Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. 23

17 FGTS. 18

20.5 Convenções e acordos coletivos de trabalho. 16

21 Direito de greve e serviços essenciais. 16

4 Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu. 
5 Grupo econômico. 14

1 Princípios e fontes do direito do trabalho. 11

27 Trabalho Portuário. 10

18 Prescrição e decadência. 10

6 Contrato individual de trabalho. 9

7 Alteração do contrato de trabalho. 7

2 Direitos constitucionais dos trabalhadores (artigo 7º da Cons-
tituição Federal de 1988). 6

20 Direito coletivo do trabalho.  
Sindicatos. 5
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11 Estabilidade e garantias provisórias de emprego. 3

10 Aviso prévio. 2

16 Equiparação salarial. 2

26 Trabalho Doméstico. 2

28 Aprendizagem Profi ssional. 1

19 Proteção ao trabalho da mulher. 1

22 Comissões de conciliação prévia. 1

23 Renúncia e transação. 0

24 Combate ao trabalho infantil e às condições análogas à de 
escravidão. 0
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07
DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

DISTRIBUIÇÃO DE QUESTÕES POR ASSUNTO

 
AFT/2003 AFT/2006 AFT/2010 AFT/2013

TOTAL Observações:
ESAF ESAF ESAF CESPE

Parte Constitucional (Art. 
194 ao Art. 201)

2 1 1 2 6 22% Aula 01

Segurados do RGPS   2 3 5 19% Aula 02

Benefícios Previdenciários   1 4 5 19% Aula 07

Dependentes e suas classes    2 2 7% Aula 02

Período de Carência   1 1 2 7% Aula 06

Acidente de Trabalho   1 1 2 7% Aula 08

Previdência Social    1 1 4% Aula 02

Assistência Social    1 1 4% Aula 01

Salário de Contribuição    1 1 4% Aula 04

Acumulação de Benefícios    1 1 4% Aula 08

Justifi cação Administrativa    1 1 4% Aula 07

     27 100%  

AULAS EM DESTAQUE NO CURSO

Aulas mais relevantes Questões

Aula 02 8 30%

Aula 01 7 26%

Aula 07 6 22%

Aula 08 3 11%

Aula 06 2 7%

Aula 04 1 4%

 27 100%
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OBSERVAÇÕES

1. No AFT/2003 (ESAF) e no AFT/2006 (ESAF), Direito Previdenciário não constava expressa-
mente no edital, entretanto, foi cobrado, parcialmente, dentro de Direito Constitucional, referente 
à parte de Seguridade Social (CF/1988, Art. 194 ao Art. 201).

2. No AFT/2010 (ESAF), apesar de a disciplina Legislação Previdenciária ser um tópico expresso 
no edital, novamente a parte de Seguridade Social foi cobrada na prova de Direito Constitucional.

3. No AFT/2013 (CESPE), houve um alargamento considerável da disciplina. Até 2010, cobra-
va-se “apenas” a parte de benefícios. Em 2013, cobrou-se a parte de custeio (bem explorada nos 
concursos da Receita Federal) e a parte de benefícios.

4. Devo ressaltar que em 2013 tivemos  mais questões de Direito Previdenciário do que de Se-
gurança e Saúde do Trabalho, fato que pegou vários candidatos de surpresa. 
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08
DIREITOS
HUMANOS

ANÁLISE POR CONCURSO
ITEM DO EDITAL (AFT – 2003) Nº DE ASSERTIVAS

12. Do Direito Internacional do Trabalho: A Organização Internacional do 
Trabalho - OIT: Funcionamento; Convenção, Recomendação e Resolução. 

15

12. Direito Internacional do Trabalho: Convenções da OIT (29, 81, 103, 
105, 111, 132, 138, 139, 147, 148, 154, 155, 161, 182) 15

ITEM DO EDITAL (AFT – 2006) Nº DE ASSERTIVAS
12. Do Direito Internacional do Trabalho: A Organização Internacional do 
Trabalho - OIT: Funcionamento; Convenção, Recomendação e Resolução. 5

12. Direito Internacional do Trabalho: Convenções da OIT (29, 81, 103, 
105, 111, 132, 138, 139, 147, 148, 154, 155, 161, 182) 0

ITEM DO EDITAL (AFT – 2010) Nº DE ASSERTIVAS
11. Do Direito Internacional do Trabalho: Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos (Resolução Assembléia ONU de 10/12/1948);

0

11. Do Direito Internacional do Trabalho: Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica, aprovada pelo De-
creto Legislativo nº 27, em 25/9/1992 e promulgada pelo Decreto nº 
678, de 6/11/1992);

0

11. Do Direito Internacional do Trabalho: Convenções da Organização In-
ternacional do Trabalho – OIT, ratifi cadas pelo Brasil: 29, 81, 138, 182, 105, 
111, 132, 148, 154, 155, 158, 159 e 161.12. Programa Nacional de Direitos 
Humanos (Decreto n.º 7.037, de 21/12/2009 – Eixo Orientador III).

0

ITEM DO EDITAL (AFT – 2013) Nº DE ASSERTIVAS
1 Teoria geral dos direitos humanos. 1.1 Conceito, terminologia, estrutura 
normativa, fundamentação.

2 Afi rmação histórica dos direitos humanos.  

3 Direitos humanos e a responsabilidade do Estado

4 Direitos humanos na Constituição Federal.

5 Documentos históricos brasileiros.

6 Institucionalização dos direitos e garantias fundamentais.

7 Política nacional de direitos humanos.

8 Programas nacionais de direitos humanos.

9 Globalização e direitos humanos. 
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10 A proteção internacional dos direitos humanos. 

11 Fundamentos dos direitos humanos. 

12 Características dos direitos humanos no direito internacional.

13 Interpretação e aplicação dos tratados internacionais de proteção 
aos direitos humanos.

14 As três vertentes da proteção internacional da pessoa humana. 14.1 
Direitos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados. 

15 A interligação entre o direito internacional e o direito interno na pro-
teção dos direitos humanos.

16 A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos.

17 Sistema internacional de proteção dos direitos humanos.

18 Universalismo e relativismo cultural. 18.1 Precedentes históricos. 

19 O sistema da liga das nações.

20 A Organização Internacional do Trabalho (OIT). 10

21 Instrumentos internacionais de direitos humanos. 22 O núcleo de di-
reito internacional dos direitos humanos. 22.1 Carta das Nações Unidas. 
22.2 Declaração universal de direitos humanos. 22.3 Pacto internacional 
de direitos civis e políticos. 22.4 Pacto internacional de direitos econô-
micos, sociais e culturais. 22.5 Convenção internacional sobre a elimina-
ção de todas as formas de discriminação racial. 22.6 Convenção sobre 
a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. 22.7 
Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, de-
sumanos ou degradantes. 22.8 Convenção sobre os direitos da criança. 
22.9 Convenção internacional sobre a proteção de direitos de todos os 
migrantes trabalhadores e membros de suas famílias. 

7

23 Os limites dos direitos humanos na ordem internacional. 

24 A natureza objetiva da proteção internacional dos direitos humanos. 

25 Mecanismos de proteção contra as violações de direitos humanos. 

26 Responsabilidade internacional em matéria de direitos humanos. 

27 Regra do esgotamento dos recursos internos na proteção dos 
direitos humanos. 

28 Mecanismo unilateral e mecanismo institucional ou coletivo.

29 A proteção dos direitos humanos na ONU. 29.1 Sistemas convencio-
nal e extraconvencional da ONU. 

30 Sistema europeu de direitos humanos. 

31 Sistema interamericano de direitos humanos. 31.1 Comissão intera-
mericana de direitos humanos e corte interamericana de direitos huma-
nos. 31.2 Proteção dos direitos humanos no Mercosul.

2

32 Responsabilidade internacional dos estados por violações de direitos 
sociais, econômicos e culturais.

33 Mecanismos coletivos e afi rmação do indivíduo como sujeito de di-
reito internacional. 

34 Implementação das decisões de responsabilização internacional do 
Estado por violação de direitos humanos.
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35 Instrumentos e Normas Internacionais de Direitos Humanos. 35.1 De-
claração Universal dos Direitos Humanos (Resolução Assembleia ONU 
de 10.12.1948). 35.2 Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 
27, em 25.09.1992 e promulgada pelo Decreto nº 678, de 06.11.1992). 

36 A Auditoria Fiscal do Trabalho como agente de proteção e concretiza-
ção dos direitos fundamentais dos trabalhadores. 36.1 Segurança e Saúde 
no Trabalho. 36.2 Combate à redução análoga ao trabalho escravo. 36.3 
Discriminação e ações afi rmativas. 36.4 Direitos da mulher, da Criança, do 
Adolescente e do Idoso. 36.5 Direito das Pessoas com Defi ciência. 

1

37 Programa Nacional de Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009 – 
Eixos Orientadores II e III). 2

Ementa consolidada (com base no edital AFT-2013)

OBS 1: Embora nos concursos de 2003, 2006 e 2010 a disciplina de Direitos Humanos não 
tenha fi gurado como disciplina expressa, a temática de Direito Internacional do Trabalho esteve 
presente. 

OBS 2: Foi considerada cada alternativa como um item de conteúdo, pois as provas de 2003, 
2006 e 2010 foram em múltipla escolha, com a cobrança e assuntos variados; e na prova de 2013, 
realizada pelo CESPE, foi adotado o modelo de assertivas.

OBS 3: No edital de 2010, embora previstos dois diplomas de Direitos Humanos e a parte de 
Direito Internacional do Trabalho, o examinador não cobrou nenhuma questão sobre esses temas.

OBS 4: Como a ementa de 2013 foi bastante detalhada e nos editais de 2003, 2006 e 2010 foi 
exigido apenas a parte relativa a Direito Internacional do Trabalho, temos uma estatística um pou-
co distorcida. Desse modo, a preparação do aluno para o próximo certame de AFT deve passar, 
necessariamente, pelas regras gerais e convenções principais do Sistema Global e Regional, para 
além do Direito Internacional do Trabalho, que é assunto recorrente em provas na nossa disciplina.

OBS 5: Em relação à parte de Teoria Geral de Direitos Humanos, que envolve vários pontos do 
edital de 2013, faz-se necessário estudar de forma objetiva e direta.

OBS 6: A disciplina de Direitos Humanos constou da prova discursiva do último certame, en-
volvendo cobrança e convenção específi ca do Sistema Global: a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.



18WWW.ESTRATEGIACONCURSOS.COM.BR

ITEM DO EDITAL (AFT – 2013) Nº DE ASSERTIVAS
20 A Organização Internacional do Trabalho (OIT). 35

21 Instrumentos internacionais de direitos humanos. 22 O núcleo de di-
reito internacional dos direitos humanos. 22.1 Carta das Nações Unidas. 
22.2 Declaração universal de direitos humanos. 22.3 Pacto internacional 
de direitos civis e políticos. 22.4 Pacto internacional de direitos econô-
micos, sociais e culturais. 22.5 Convenção internacional sobre a elimina-
ção de todas as formas de discriminação racial. 22.6 Convenção sobre 
a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. 22.7 
Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, de-
sumanos ou degradantes. 22.8 Convenção sobre os direitos da criança. 
22.9 Convenção internacional sobre a proteção de direitos de todos os 
migrantes trabalhadores e membros de suas famílias. 

7

37 Programa Nacional de Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009 – 
Eixos Orientadores II e III). 2

31 Sistema interamericano de direitos humanos. 31.1 Comissão intera-
mericana de direitos humanos e corte interamericana de direitos huma-
nos. 31.2 Proteção dos direitos humanos no Mercosul.

2

36 A Auditoria Fiscal do Trabalho como agente de proteção e concre-
tização dos direitos fundamentais dos trabalhadores. 36.1 Segurança e 
Saúde no Trabalho. 36.2 Combate à redução análoga ao trabalho es-
cravo. 36.3 Discriminação e ações afi rmativas. 36.4 Direitos da mulher, 
da Criança, do Adolescente e do Idoso. 36.5 Direito das Pessoas com 
Defi ciência. 

1

23 Os limites dos direitos humanos na ordem internacional. 0

24 A natureza objetiva da proteção internacional dos direitos humanos. 0

25 Mecanismos de proteção contra as violações de direitos humanos. 0

26 Responsabilidade internacional em matéria de direitos humanos. 0

27 Regra do esgotamento dos recursos internos na proteção dos direitos 
humanos. 0

28 Mecanismo unilateral e mecanismo institucional ou coletivo. 0

29 A proteção dos direitos humanos na ONU. 29.1 Sistemas convencio-
nal e extraconvencional da ONU. 0

30 Sistema europeu de direitos humanos. 0

32 Responsabilidade internacional dos estados por violações de direitos 
sociais, econômicos e culturais. 0

33 Mecanismos coletivos e afi rmação do indivíduo como sujeito de di-
reito internacional. 0

34 Implementação das decisões de responsabilização internacional do 
Estado por violação de direitos humanos. 0

35 Instrumentos e Normas Internacionais de Direitos Humanos. 35.1 De-
claração Universal dos Direitos Humanos (Resolução Assembleia ONU 
de 10.12.1948). 35.2 Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 
27, em 25.09.1992 e promulgada pelo Decreto nº 678, de 06.11.1992). 

0

1 Teoria geral dos direitos humanos. 1.1 Conceito, terminologia, estrutura 
normativa, fundamentação. 0
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2 Afi rmação histórica dos direitos humanos.  0

3 Direitos humanos e a responsabilidade do Estado 0

4 Direitos humanos na Constituição Federal. 0

5 Documentos históricos brasileiros. 0

6 Institucionalização dos direitos e garantias fundamentais. 0

7 Política nacional de direitos humanos. 0

8 Programas nacionais de direitos humanos. 0

9 Globalização e direitos humanos. 0

10 A proteção internacional dos direitos humanos. 0

11 Fundamentos dos direitos humanos. 0

12 Características dos direitos humanos no direito internacional. 0

13 Interpretação e aplicação dos tratados internacionais de proteção aos 
direitos humanos. 0

14 As três vertentes da proteção internacional da pessoa humana. 14.1 
Direitos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados. 0

15 A interligação entre o direito internacional e o direito interno na pro-
teção dos direitos humanos. 0

16 A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos hu-
manos. 0

17 Sistema internacional de proteção dos direitos humanos. 0

18 Universalismo e relativismo cultural. 18.1 Precedentes históricos. 0

19 O sistema da liga das nações. 0
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09
ECONOMIA DO
TRABALHO

ECONOMIA DO TRABALHO – AUDITOR FISCAL DO TRABALHO (1998 A 2013)

OBS 1: A agregação do assunto em tópicos foi baseada na semelhança entre os conteúdos, 
levando em conta, principalmente, as técnicas de resolução de questões. 

OBS 2: No caso da prova da CESPE, considerei uma alternativa como uma questão separada-
mente.

OBS 3: Foram analisadas as provas de AFT de 1998, 2003, 2006, 2010 e 2013.

ASSUNTO QUANTIDADE DE QUESTÕES

Conceitos básicos e Defi nições. População e força de trabalho. 
População economicamente ativa e sua composição: empre-
gados, subempregos e desempregados. Rotatividade da Mão-
-de-obra. Indicadores do mercado de trabalho. Mercado de 
trabalho formal e informal.

8

O mercado de trabalho. Demanda por trabalho: o modelo com-
petitivo e modelos não competitivos, as decisões de emprego 
das empresas, custos não salariais, elasticidades da demanda. 
Oferta de trabalho: a decisão de trabalhar e a opção renda x 
lazer, a curva de oferta de trabalho, elasticidades da oferta. O 
equilíbrio no mercado de trabalho.

15

Os diferenciais de salário. Diferenciação compensatória. Capi-
tal Humano: educação e treinamento. Discriminação no merca-
do de trabalho. Segmentação no mercado de trabalho.

11

Desemprego. A taxa natural de desemprego. Tipos de de-
semprego e suas causas. Salário efi ciência e modelos de pro-
cura de emprego. 5. Instituições e mercado de trabalho. A 
intervenção governamental: política salarial e políticas de 
emprego. Assistência ao desemprego. Modelos tradicionais 
sobre o papel dos sindicatos e modelo de preferência salarial. 
Sindicato: monopólio bilateral e monopsônio. 6. O mercado 
de trabalho no Brasil.

8
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10
INFORMÁTICA

 

CONTEÚDO COBRADO 2003
ESAF

2006
ESAF

2010
(NÃO CAIU)

2013
CESPE 

Hardware e Software 3 1
Linux e Software Livre 2 1
Microsoft Excel 1 1 3
Microsoft Word 4
Redes de computadores 1
Segurança da Informação 2 1  
Busca na Web 1 3 
Microsoft PowerPoint 1
Microsoft Windows 1 2
LibreOffi ce Writer 2

*Mudança radical de perfi l entre a prova de 2003 e 2013. Pelo fato de a matéria não ter caído 
em 2010, é difícil traçar um perfi l de cobrança.

*Microsoft Excel parece ser a única certeza.
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11
PORTUGUÊS

TÓPICOS DO EDITAL 2003 2006 2010 2013

1 - Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 4 2 4 9

2 - Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. -  - - - 

3 - Domínio da ortografi a ofi cial. (3.1 Emprego das letras. 3.2 Em-
prego da acentuação gráfi ca) 1  - 3  -

4 - Domínio dos mecanismos de coesão textual. (4.1 Emprego de 
elementos de referenciação, substituição e repetição, de conec-
tores e outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego/
correlação de tempos e modos verbais)

6 10 8 7

5 - Domínio da estrutura morfossintática do período. (5.1 Rela-
ções de coordenação entre orações e entre termos da oração. 
5.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da 
oração. 5.3 Emprego dos sinais de pontuação. 5.4 Concordância 
verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.6 
Colocação dos pronomes átonos)

7 12 11 3

6 - Reescritura de frases e parágrafos do texto. (6.1 Substituição 
de palavras ou de trechos de texto. 6.2 Retextualização de dife-
rentes gêneros e níveis de formalidade)

2 1 - 7

7 - Correspondência Ofi cial (conforme Manual de Redação da 
Presidência da República). (7.1 Adequação da linguagem ao tipo 
de documento. 7.2 Adequação do formato do texto ao gênero)

 -  - - 6
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OBS 1: É comum uma questão abordar mais de um tópico do edital. Isso aconteceu especialmen-
te nas provas de 2010 e 2013.

OBS 2: A prova de 2006, organizada pela ESAF, cobrou em várias questões o uso da Pontua-
ção, sendo o conteúdo mais relevante (especialmente uso das vírgulas).

OBS 3: Destaque também para o uso das vírgulas na prova de 2010.

OBS 4: Na prova de 2013, organizada pelo Cespe/UnB, todas as questões que pedem 
análise de trechos reescritos também exigem domínio da coesão e coerência textual.

OBS 5: O tópico 2 não apareceu em nenhuma questão específica, mas a sua importância 
está na compreensão e interpretação dos textos de diversos tipos e gêneros textuais.

OBS 6: Embora com poucas questões sobre ortografia e acentuação, entendemos que 
são dois assuntos de extrema importância pra reconhecimento de erros gramaticais e para 
questões de reescrita.
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12
RACIOCÍNIO
LÓGICO

OBSERVAÇÕES

1 – A análise baseia-se no conteúdo cobrado no edital de 2013, que foi elaborado pelo CESPE. 
As provas de 2003, 2006 e 2010 foram elaboradas pela ESAF e tiveram um edital bem diferente. 
Assim, tentamos encaixar as questões de 2003, 2006 e 2010 nos tópicos de 2013.

2 – É muito comum em provas de Raciocínio Lógico a cobrança de mais de um tópico do edi-
tal em uma mesma questão. Nesse levantamento cada questão foi classifi cada tomando-se como 
base o assunto mais relevante.

ITEM DO EDITAL (AFT – 2013)

NÚMERO DE QUESTÕES
AFT 
2013 

(CESPE)

AFT 
2010 

(ESAF)

AFT 
2006 

(ESAF)

AFT 
2003 

(ESAF)
TOTAL

Associação de informações e Verdades e 
Mentiras 3 0 1 3 7

Lógica de argumentação 0 0 0 2 2

Estruturas lógicas. Lógica sentencial (ou pro-
posicional). 5 1 0 0 6

Lógica de primeira ordem. 0 0 0 0 0

Princípios de contagem. 2 1 1 0 4

Probabilidade. 1 1 1 0 3

Operações com conjuntos. 0 0 0 0 0

Problemas aritméticos 4 2 0 3 9

Problemas geométricos. 0 1 1 2 4

Problemas matriciais. 0 1 0 0 1

Demais Assuntos (não cobrados em 2013) 0 3 1 0 4

Total 15 10 5 10 40

COMENTÁRIOS FINAIS

1 – Vale observar que mesmo sendo bastante cobrado em provas do CESPE, o item “Opera-
ções com Conjuntos” não teve nenhuma questão, mesmo nas provas elaboradas pela ESAF em 
anos anteriores.

2 – O item “Lógica de Primeira Ordem” é muito pouco cobrado em provas do CESPE.



25WWW.ESTRATEGIACONCURSOS.COM.BR

3 – O item “Lógica de Argumentação”, apesar de ter sido pouco cobrado nessas provas, não 
deve ser menosprezado, pois pode aparecer de forma relevante no próximo concurso.

4 – O item “Associação de informações e Verdades e Mentiras” não aparece explicitamente nos 
editais, mas sempre são cobrados em provas de Raciocínio Lógico.

5 – Dentro dos demais assuntos não cobrados em 2013 estão questões de Matemática Finan-
ceira, Estatística e Trigonometria.
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13
SEGURANÇA, SAÚDE 
E LEGISLAÇÃO DO 
TRABALHO

OBS 1: alguns temas exigidos acabam fazendo parte de mais de uma disciplina (como Legisla-
ção do Trabalho e Direito do Trabalho), então o somatório não é exato.

OBS 2: as questões sobre as Normas Regulamentadoras (NR) foram classifi cadas dentro da 
disciplina “Legislação do Trabalho”, porque em 2013 o edital de AFT deu o nome de “Segurança 
e Saúde no Trabalho” a outra disciplina, onde foram exigidos tópicos como doenças do trabalho 
e LER/DORT.

OBS 2: nas questões que envolviam mais de uma NR, as mesmas foram incluídas na Norma 
mais relevante para sua resolução; quando a questão remete à CLT deixei que fosse incluída na 
disciplina Direito do Trabalho, ou seja, não estará incluída nos quadros abaixo.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

TÓPICOS QUESTÕES

1 Segurança e saúde no trabalho nos diplomas legais vigentes no país: Consti-
tuição da República Federativa do Brasil de 1988. 2.1 Convenção nº 81 - Inspe-
ção do Trabalho (Decreto nº 95.461/1987). 

02

2.2 Convenção nº 139 - Prevenção e controle de riscos profi ssionais causados 
por substâncias ou agentes cancerígenos (Decreto nº 157/1991). 2.3 Conven-
ção nº 148 - Proteção dos Trabalhadores contra os riscos profi ssionais devidos 
à contaminação do ar, ao ruído, às vibrações no local de trabalho (Decreto nº 
93.413/1986).

01

2.4 Convenção nº 155 - Segurança de Saúde dos Trabalhadores (Decreto nº 
1.254/1994). 2.5 Convenção nº 161 - Serviços de Saúde do Trabalho (Decreto 
nº 127/1991).

01

3 Doenças ocupacionais, acidente do trabalho e conduta médico-pericial. 3.1 
Conceito e epidemiologia. 03

3.2 Impacto do trabalho sobre a saúde e segurança dos trabalhadores. 3.3 In-
dicadores de saúde-doença dos trabalhadores. 3.4 Situação atual da saúde dos 
trabalhadores no Brasil. 3.5 Patologia do trabalho. 3.6 Conduta pericial.

02

3.7 Normas Técnicas das LER/DORT. 03

4 Segurança e medicina no trabalho. 4.2 Atividades insalubres ou perigosas. 5 
Proteção ao trabalho do menor. 6 Proteção ao trabalho da mulher. 03

4.1 CIPA. 03
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LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 
(NORMAS REGULAMENTADORAS - NR)

Aqui convém ressaltar que, ao invés de elencar as 35 (trinta e cinco) NR vigentes e suas respec-
tivas questões, preferi separá-las em 2 grupos: o grupo que considero “super importante” e as 
demais em um segundo grupo.

O grupo “super importante” engloba as NR 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17 e 18, que rotineiramente 
são exigidas nos concursos de AFT — e também em concursos de Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Médico do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxi-
liar de Enfermagem do Trabalho.

TÓPICOS QUESTÕES
NR 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17 e 18 38

NR 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

16

     O segundo grupo, em que incluí as outras vinte e cinco Normas Regulamentadoras, cai com 
uma frequência menor em provas de concurso. Para os demais cargos que citei no parágrafo an-
terior (engenheiro, médico, etc.) a disparidade é ainda maior: as bancas sempre privilegiam as NR 
gerais (EPI, SESMT, CIPA, PPRA, PCMSO).

Além da disparidade em número de questões, é relevante mencionar que o somatório de pá-
ginas a serem estudadas no grupo 2 é cerca de 4 ou 5 vezes maior que o conteúdo das NR 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 15, 17 e 18.

O objetivo do raio-X é permitir que o aluno tenha uma visão geral de como as disciplinas são 
cobradas em prova, de modo a poder orientar o estudo e conferir a este mais efi cácia.

Se eu precisasse elencar o aspecto mais relevante do raio-X da disciplina em comento, diria sem 
dúvida o seguinte: prestigie o estudo das NR 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17 e 18.


