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APRESENTAÇÃO 

O concurso público do Tribunal de Contas de Santa Catarina foi autorizado no mês de 
agosto, quando também foi divulgada a Comissão Organizadora do certame, e deve ofertar 
vagas para os cargos de Auditor (Conselheiro Substituto), Auditor Fiscal de Controle Externo 
e Técnico em Atividades Administrativas e de Controle Externo. 

Inclusive, já estão previstas as especialidades que serão contempladas para o cargo de 
Auditor. As habilitações foram recomendadas durante Sessão do Pleno, no dia 30 de 
outubro, quando foi proposto o novo Plano de Ação da Corte de Contas. São elas: 
Administração, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e 
Engenharia. 

E, para ajudá-lo em sua preparação, a equipe do Passo Estratégico resolveu disponibilizar 
uma análise das matérias serão cobradas em prova e que serão tratadas no nosso curso 
(clique aqui para conferir), procurando identificar quais assuntos que vêm sendo mais (ou 
menos) cobrados em provas de concursos realizados pelo Cespe (banca que realizou o 
último concurso). 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tribunal-de-contas-de-santa-catarina-tce-sc-passo-estrategico/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tribunal-de-contas-de-santa-catarina-tce-sc-passo-estrategico/
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Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de 
revisão, que possui como objetivo melhorar o nível da sua retenção de conteúdo. Fazer com 
que você memorize melhor o que foi estudado. 

Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do 
conteúdo no momento que você mais precisa – na hora da prova. 

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

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

Só que muitos alunos possuem dificuldades em realizar uma boa revisão. Muitos até 
acreditam que sabem revisar, mas poderiam melhorar significativamente o processo de 
revisão. 

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

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

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

Nossas aulas contemplam: 

a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo; 

b) análise estatística dos assuntos da banca específica do concurso, para que nossos alunos 
saibam quais são os assuntos mais cobrados pela banca 

c) questões comentadas da banca específica do concurso, no nível que será cobrado na 
prova 

d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine 
bastante todos os assuntos; 

e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato possua uma visão 
mais global do conteúdo e compreenda melhor o conteúdo já estudado. 

Além disso, é importante frisar que o nosso material é bem enxuto, com poucas páginas, 
para otimizar o tempo do aluno, permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 
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Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma 
olhada nas nossas aulas demonstrativas (clique aqui para conferir)! 

Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar 
revisões eficientes. Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui. 

Enfim, sem mais delongas, esperamos que você faça um ótimo proveito deste e-book e que 
ele efetivamente te ajude a conquistar uma vaga no certame. 

Trate-o com muito carinho: tivemos um trabalho gigantesco para levantar essas 
valiosíssimas informações ;-) 

Um grande abraço, bons estudos e sucesso na sua preparação! 

 

                             Prof. Túlio Lages                            f 

Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

Seu cantinho de estudos famoso! 
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories 

do Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele 
fique famoso entre milhares de pessoas! 

  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tribunal-de-contas-de-santa-catarina-tce-sc-passo-estrategico/
https://bit.ly/revisoeseficientes
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Olá, servidores. Tranquilo?  

Sou o professor Carlos Roberto, formado em Ciências Contábeis e Atuariais pela Universidade de 
Brasília – UNB, pós-graduado em Controladoria Governamental e, também, em Língua Portuguesa 
(Linguística Aplicada). Durante dez anos (2003-2013), fui servidor do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios – TJDFT e, atualmente, ocupo o cargo de Analista da carreira de Especialista 
do Banco Central do Brasil – BCB. No Estratégia Concursos, sou Professor, Coach e Coordenador 
dos cursos de discursivas e do serviço de recursos para provas discursivas. 

Este e-book é para discutirmos, em maior nível de detalhamento, acerca da análise estatística que 
fizemos para montar nosso curso. 

Nosso objetivo é coletar, explorar e apresentar grandes quantidades de dados (questões cobradas 
em provas anteriores) para descobrir padrões e tendências. Com base nos resultados obtidos, 
torna-se mais fácil a tomada de decisão para um processo de revisão mais acelerado da nossa 
disciplina, focado nos assuntos mais recorrentes.  

Entretanto, cumpre-me salientar que, a despeito de os números serem fortes indicativos de como 
virão as próximas provas, estamos tratando de comportamentos passados, com boa probabilidade 
de se repetirem, mas isso não significa que você deve ignorar assuntos menos cobrados. Seu 
estudo deve ser sempre completo!  

Por esse motivo, visitaremos todos os aspectos passíveis de cobrança, independentemente dos 
percentuais estatísticos, mas alertaremos quando esses percentuais forem significativos. 

Talvez, você nunca tenha olhado para a disciplina de Língua Portuguesa por uma perspectiva 
numérica. Aproveite esta oportunidade para definir seus próximos passos e aprimorar sua 
estratégia de estudo. 

Lembre-se de que os melhores jogadores são aqueles que conhecem bem as regras. 

 
BANCA CEBRASPE(CESPE) 

Nas questões elaboradas pela Cebraspe (Cespe), o candidato deve marcar a resposta certa ou 
errada. Há, também, questões de múltipla escolha com cinco alternativas. 

As assertivas das questões de certo ou errado são analisadas individualmente e cada erro anula 
um acerto, o que faz dessas questões as mais temidas pelos candidatos. Por esse motivo, nunca 
tente “chutar” as questões da Cespe! 

Para essa banca, “decorar” não é a metodologia mais eficiente de estudo, pois, muitas vezes, 
apenas uma palavra trocada torna errada a assertiva. Assim, os candidatos devem se preocupar 
com um conhecimento real da matéria, e não apenas com a memorização. A Cespe costuma 
também cobrar um raciocínio mais analítico, o qual exige do candidato boa capacidade de 
interpretar dados. 
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A análise estatística para se preparar para provas de Língua Portuguesa da banca Cespe é 
fundamental, pois, historicamente, não são cobrados todos os aspectos constantes do edital. A 
banca possui assuntos “queridinhos”, recorrentemente cobrados em provas anteriores. Aqui, 
nossa missão será treinar você para enfrentá-los com tranquilidade. 

Com o intuito de fazer um estudo direcionado, de acordo com as especificidades da banca, fizemos 
um ranking com os percentuais de incidência segregados por assunto, baseando-nos numa 
amostra de 716 questões. Isso nos permite visualizar os assuntos “preferidos” da banca 
examinadora em concursos de Tribunais de Contas. 
 

Língua Portuguesa 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Interpretação de textos. 46,98% 

Pontuação. 9,32% 

Concordância verbal, nominal e vozes verbais. 8,04% 

Regência nominal e verbal. 8,04% 

Ortografia, Acentuação e Crase. 6,76% 

Classes de palavras; Formação e estrutura das palavras. 6,40% 

Termos da oração. 3,47% 

Tipologia Textual. 2,74% 

Relação de coordenação e subordinação das orações. 2,74% 

Tempos e modos verbais 2,38% 

Palavras “se”, “que” e “como”. 2,01% 

Colocação pronominal. 0,73% 

Linguagem 0,73% 
 

 
O gráfico abaixo mostra, em maior nível de detalhe, os assuntos mais cobrados nas provas de 
Língua Portuguesa da banca Cebraspe: 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pessoal, nosso intuito foi apenas apresentar-lhes esses números para justificar a abordagem que 
faremos ao longo do nosso curso e servir de orientação na administração do seu tempo, o qual eu 
considero o bem mais precioso que um “concurseiro” pode ter. 

Só existe um aspecto presente em nossas vidas em que somos absolutamente iguais: todos nós 
temos dias com 24 horas de duração. 

Sabe qual é a diferença entre o aprovado e o reprovado? O aprovado tem maior capacidade de 
gerir seu tempo, de modo a otimizá-lo para conseguir melhores resultados. 

Quer ser aprovado? Aprenda a ser um bom gestor do tempo! 

Tenho a convicção de que esses números aqui apresentados poderão contribuir um pouco para 
que você possa gerenciar melhor seu tempo quanto ao estudo da Língua Portuguesa. 

Desejo a todos nós um excelente curso e que ele possa ser um dos instrumentos que o auxiliará a 
alcançar o tão sonhado cargo público. 

 

Forte abraço! 
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DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages1 

Olá! 

Sou o professor Túlio Lages e, responsável pelas disciplinas Direito Constitucional e Direito 
Administrativo do Passo Estratégico. 

Para que você conheça um pouco sobre mim, segue um resumo da minha experiência profissional, 
acadêmica e como concurseiro: 

Coordenador e Analista do Passo Estratégico - disciplinas: Direito Constitucional e 
Administrativo. 

Auditor do TCU desde 2012, tendo sido aprovado e nomeado para o mesmo cargo nos 
concursos de 2011 (14º lugar nacional) e 2013 (47º lugar nacional). 

Ingressei na Administração Pública Federal como técnico do Serpro (38º lugar, concurso de 
2005). Em seguida, tomei posse em 2008 como Analista Judiciário do Tribunal Superior do 
Trabalho (6º lugar, concurso de 2007), onde trabalhei até o início de 2012, quando tomei 

posse no cargo de Auditor do TCU, que exerço atualmente. 

Aprovado em inúmeros concursos de diversas bancas. 

Graduado em Engenharia de Redes de Comunicação (Universidade de Brasília). 

Graduando em Direito (American College of Brazilian Studies). 

Pós-graduado em Auditoria Governamental (Universidade Gama Filho). 

Pós-graduando em Direito Público (PUC-Minas). 

Com relação ao nível de cobrança de cada assunto de Direito Constitucional (DCON) do concurso 
em questão, temos o seguinte panorama: 

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

Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

Direito Constitucional (DCON) 

% de cobrança em provas anteriores 

CESPE (Cebraspe) 

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

territórios. Da intervenção. 
15,7% 

Direitos e deveres individuais e coletivos. 11,0% 

Administração Pública. Disposições gerais, servidores 
públicos. 

10,2% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Obs: Na tabela acima, caso haja algum assunto com o símbolo “*” ao final de sua descrição, 
significa que, mesmo que não tenha um alto grau de incidência em provas anteriores, deve ser 
considerado da mais alta relevância. Isso ocorre porque o tópico possui estrita relação com a 
missão institucional do órgão/cargo. 

Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 7,9% 

Poder Legislativo. Congresso Nacional, Câmara dos 
Deputados, Senado Federal, deputados e senadores. 

Comissões parlamentares de inquérito. 
7,1% 

Poder Judiciário. Disposições gerais. 5,5% 

Funções essenciais à Justiça. Ministério Público, Advocacia 
Pública. Defensoria Pública. 

5,5% 

Poder Executivo. Atribuições e responsabilidades do 
presidente da República. 

5,5% 

Processo Legislativo. Reforma da Constituição. 5,5% 

Ordem social. 3,9% 

Direitos políticos. 3,1% 

Ordem econômica e financeira. 1,6% 

Partidos políticos. <1% 

Direitos de nacionalidade. <1% 

Direitos sociais. <1% 
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Já para Direito Administrativo (DADM), temos o seguinte: 
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18,00%

TCE SC - Auditor de Controle Externo Economia 
(DCON)

Direito Administrativo (DADM) 

% de cobrança em provas anteriores 

CESPE (Cebraspe) 

Licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa e 
exigibilidade, procedimentos e modalidades, revogação, 

anulação, sanções e recursos administrativos; Registro de 
preços. 

27,1% 

Contrato administrativo: conceito, peculiaridades, controle, 
formalização, execução e inexecução; Contratos 

administrativos: conceito, peculiaridades, interpretação, 
espécies, cláusulas necessárias, garantias, alteração, 

execução, inexecução e rescisão. 

13,3% 

Controle da Administração Pública. Controle exercido pela 
Administração Pública. Controle judicial. Controle legislativo. 

7,2% 
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Obs: Na tabela acima, caso haja algum assunto com o símbolo “*” ao final de sua descrição, 
significa que, mesmo que não tenha um alto grau de incidência em provas anteriores, deve ser 
considerado da mais alta relevância. Isso ocorre porque o tópico possui estrita relação com a 
missão institucional do órgão/cargo. 

Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, 
classificação, espécies e invalidação; Anulação e revogação. 

Prescrição. 
6,3% 

Improbidade administrativa: Lei nº 8.429/1992. 6,0% 

Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do 
Estado no direito brasileiro. Responsabilidade por ato 

comissivo do Estado. Responsabilidade por omissão do 
Estado. Requisitos para a demonstração da responsabilidade 

do Estado. Causas excludentes e atenuantes da 
responsabilidade do Estado. Reparação do dano. Direito de 

regresso. 

3,6% 

Serviços públicos. Conceito. Elementos constitutivos. Formas 
de prestação e meios de execução. Delegação: concessão, 

permissão e autorização. Classificação. Princípios. 
3,3% 

Poderes da Administração Pública. Hierárquico, disciplinar, 
regulamentar e de polícia. Uso e abuso do poder. 

3,0% 

Processo administrativo. Lei nº 9.784/1999. 2,7% 

Agentes públicos. Disposições constitucionais aplicáveis. 
Disposições doutrinárias. Conceito. Espécies. Cargo, emprego 

e função pública. Provimento. Vacância. Efetividade, 
estabilidade e vitaliciedade. Remuneração. Direitos e deveres. 

Responsabilidade. Processo administrativo disciplinar. 

2,1% 

Princípios expressos e implícitos da administração pública. 1,8% 

Direito administrativo. Conceito. Objeto. Fontes. <1% 

Regime jurídico-administrativo. Conceito. Estado, governo e 
administração pública. Conceitos. Elementos. 

<1% 
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Você já deve ter percebido que Direito Administrativo e Direito Constitucional são matérias 
enormes, não é verdade? E para ir bem em prova, é necessário estudar todo o edital, não tem 
como escapar, infelizmente. 

Por outro lado, as informações estatísticas podem te ajudar a priorizar melhor a revisão de cada 
assunto ou a alocar melhor seu tempo: por exemplo, você pode alocar uma quantidade maior de 
tempo para realizar mais exercícios dos assuntos mais recorrentes. 

Uma Estratégia dessas pode maximizar sua pontuação e, até mesmo, ser o diferencial entre ficar 
dentro das vagas ou no final da fila de aprovados. 

Espero que essas informações sejam de grande valia para que você alcance sua aprovação! 

Forte abraço, 

Grande abraço e bons estudos! 

 

“A satisfação reside no esforço, não no resultado obtido. O esforço total é a plena 

vitória.” 

(Mahatma Gandhi) 
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Prof. Túlio Lages 

 

 
 

 

Face: www.facebook.com/proftuliolages 

Insta: www.instagram.com/proftuliolages 

YouTube: youtube.com/proftuliolages 

  

http://www.facebook.com/proftuliolages
http://www.instagram.com/proftuliolages
http://www.youtube.com/proftuliolages
https://www.youtube.com/channel/UC4RkxIB3kGe3aX1Vsrw2eRw
http://www.instagram.com/tulio.lages
http://www.facebook.com/tulio.lages.39
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ECONOMIA 

Prof. Fernanda Barbosa 

 

Olá, pessoal. Eu me chamo Fernanda Barbosa, sou Gestora de Controle Interno, componho a 
equipe de coaches aqui do Estratégia Concursos e escrevo o Passo Estratégico de Economia e 
Finanças Públicas. 

Um pouco sobre mim (mini currículo): Sou formada em ciências Contábeis e tenho pós-
graduação em Auditoria e Perícia. Comecei no mundo dos concursos em 2007. O primeiro 
concurso que passei foi para a Escola de Especialistas da Aeronáutica - EEAR, onde me formei 
como Controladora de Tráfego Aéreo. Saí da FAB no ano de 2012, em busca de novos 
horizontes.  

Em 2014, fui nomeada em três concursos: Companhia Pernambucana de Saneamento, para o 
cargo de Analista de Gestão Contábil; Telebrás – Analista em Contabilidade; e na Controladoria 
Geral do Município do Recife, onde trabalho até hoje.  

Por fim, já em 2016, fui nomeada na Assembleia Legislativa da Bahia, para o cargo de Analista 
Legislativo – Contabilidade. No entanto, por motivos pessoais, optei por não assumir este 
cargo 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Analisamos um conjunto de provas aplicadas pelo CESPE no últimos cinco anos. 

Segue o percentual de incidência de cada assunto: 

Economia 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Conceitos de 
déficit e dívida pública. Contabilidade fiscal.  NFSP. 

13% 

Modelo IS-LM 8% 

Bem estar e funções de governo 7% 

Estruturas de Mercado - Monopólio, concorrência perfeita, 
oligopólio 

6% 

Elasticidade 6% 

Sistema de contas nacionais. Contas nacionais no Brasil. 6% 

Inflação 6% 
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Política monetária 5% 

Demanda e oferta 5% 

Teoria do Consumidor - Preferências e curvas de indiferença. 5% 

Teoria da firma  - Produção 4% 

Principais modelos macroeconômicos: modelo clássico, modelo 
keynesiano 

3% 

Mudanças estruturais da economia brasileira a partir da 
aceleração dos processos de industrialização e urbanização 

3% 

Regimes Cambiais e taxa de câmbio de equilíbrio. 3% 

Balanço de Pagamentos. 3% 

Principais características e os resultados dos planos de 
estabilização a partir da década de 80 do século XX. 

2% 

Modelo de oferta e demanda agregada 2% 

Teoria Monetária. Agregados monetários 2% 

Economia do trabalho 2% 

Equilíbrio de Pareto 2% 

Relações entre inflação, juros e o resultado fiscal 1% 

Multiplicador monetário 1% 

Globalização e organismos multilaterais. Fluxos financeiros 
internacionais e mercados de capitais. 

1% 

Crise da dívida externa 1% 

Falhas de mercado: Informação assimétrica 1% 

Falhas de mercado: Bens públicos 1% 

Política fiscal 1% 

Falhas de mercado: Externalidades 1% 

Curva de PHILLIPS 0% 

Teoria da firma  - Custo 0% 
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O gráfico a seguir permite uma melhor visualização dos assuntos mais cobrados nas provas de 
Economia de nível superior do CESPE (para os dados amostrais): 

 

 

 

 

Como se observa, três assuntos se destacam como os mais cobrados: 

1) Conceito de Déficit Público: a dívida pública no Brasil. 13% 

2) Modelo IS-LM. 8% 
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3) Bem estar e funções de governo. 7% 

Para se ter uma ideia da importância desses três assuntos, juntos, eles representaram 28% 
das assertivas das provas de Economia do CESPE, para a amostra considerada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esperamos que os dados estatísticos aqui apresentados possam ajudá-los a otimizar o tempo 
de estudo e dar mais produtividade às revisões. 

Recomendamos que pratiquem o máximo possível, pois é fazendo questões da banca que 
conseguimos ter a verdadeira noção do que pode ser exigido em prova.  

Forte abraço, Fernanda Barbosa 
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ESTATÍSTICA 

Prof. Rafael Barbosa 

Olá, pessoal. Eu me chamo Rafael Barbosa, sou Auditor Fiscal do Estado de Pernambuco, 
componho a equipe de coaches aqui do Estratégia Concursos e escrevo o Passo Estratégico de 
Estatística para Auditor de Controle Externo do TCE-SC. 

Um pouco sobre mim (mini currículo): sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de 
Brasília-Unb e sempre me considerei um concurseiro nato. Tive a minha primeira aprovação para 
cargo efetivo aos 17 anos (Sargento do Exército). Depois de um tempo, ainda fazendo faculdade, 
resolvi fazer concursos para nível superior e logrei êxito nos seguintes certames: Analista de 
Planejamento da SEPLAG-PE, Analista da SAD-PE, Analista do MTUR, Analista da DPU e Analista 
judiciário do TRT-RN, Professor Substituto da UFRN (fui docente por dois anos nesta universidade, 
ministrando as disciplinas de Contabilidade Geral e Matemática Financeira para a graduação), 
Auditor da CGE-CE, Auditor da CGE-MA, Auditor do TCE-BA e Auditor do ISS-Recife, além do cargo 
que ocupa hoje (Auditor Fiscal da SEFAZ-PE). 

Nesta disciplina, as bancas costumam exigir do candidato o conhecimento das operações básicas 
da Matemática e os conceitos introdutórios de Raciocínio Lógico. Portanto, é importante que vocês 
dominem esses assuntos. 

BANCA CEBRASPE (CESPE) 

Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca CESPE nos últimos cinco anos, 
contemplando órgãos estaduais e municipais (amostra nível superior).  

Estatística 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe(Cespe) 

Regressão simples e múltipla. 21,86% 

Estimação de parâmetros por ponto e por intervalo. 20,93% 

Distribuições de probabilidade, esperança matemática, 
momentos, esperança condicionais. 

13,02% 

Probabilidade 10,70% 

Amostragem. 8,37% 

Intervalo de confiança. 7,91% 

Testes de hipóteses. 7,91% 

Medidas de posição: média, moda, mediana e separatrizes. 5,12% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Medidas de dispersão absoluta e relativa. 4,65% 

Inferência. 4,19% 

Séries temporais. 3,72% 

Histogramas e curvas de frequência. 3,26% 

População e amostra. 0,93% 

Lei dos grandes números. 0,00% 

Modelos com variáveis defasadas. 0,00% 

Vetor auto regressivo. 0,00% 

Processos estocásticos, estacionaridade. 0,00% 

Cointegração e correlação de erros. 0,00% 

Técnicas de previsão de séries temporais. 0,00% 

Econometria de dados em painel. 0,00% 

 

 

21,86%

20,93%

13,02%10,70%

8,37%

7,91%

7,91%

5,12%
4,65%

4,19% 3,72%

3,26%
0,93%

% de cobrança Regressão simples e múltipla.

Estimação

Distribuições de probabilidade

Probabilidade

Amostragem.

Intervalo de confiança.
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DICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscas fazer uma boa revisão de Estatística, o que pode ajudar na velocidade da resolução 
das questões no dia da prova. 

 Abusar da resolução de questões, observada a priorização extraída desta análise estatística. 

 Fazer uma revisão de véspera, uma semana antes da prova, com questões sobre os assuntos 
mais explorados em prova. 

 No dia da prova, não se “enganchar” em questões complexas, tendo “sangue frio” para 
deixar em branco, se for necessário. 

Esperamos que os dados estatísticos aqui apresentados possam ajudá-los a otimizar o tempo de 
estudo e dar mais produtividade às revisões. 

Recomendamos que pratiquem o máximo possível, pois é fazendo questões da banca que 
conseguimos ter a verdadeira noção do que pode ser exigido em prova.  

Forte abraço, Rafael Barbosa 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Prof. Vinícius Nascimento 

Olá concurseiro(a), tudo bem?  

Sou o Prof. Vinícius Nascimento, natural de Brasília, mas residindo em Manaus, coração da nossa 
Amazônia! Sou formado em Gestão Pública, pós-graduando em Contabilidade Pública e também 
em Planejamento e Orçamento Governamental, atualmente finalizando minha graduação em 
Ciências Contábeis. 

Minha experiência como concurseiro iniciou em 2005, quando fui aprovado para um emprego 
público na CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.  

Em 2006, quando estava estudando para Técnico Administrativo da ANEEL – Agência Nacional de 
Energia Elétrica – vi uma propaganda do concurso da Escola de Sargentos das Armas. Não pensei 
duas vezes e fiz minha inscrição. Fui aprovado e fui iniciar o Curso de Formação de Sargentos em 
Campo Grande – Mato Grosso do Sul, sendo que, ao final do curso, fui classificado na cidade de 
Jaguarão – Rio Grande do Sul – na fronteira com o Uruguai.  

No final de 2011, fui transferido para Boa Vista, no estado de Roraima. Logo no início de 2012 fiz a 
prova para Técnico Judiciário – Área Administrativa do TRT 11ª Região, no qual fui aprovado em 
54º lugar.  

No mesmo ano, fiz o concurso para Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de Roraima, ficando 
classificado. Em 2013, fui aprovado em 37º lugar para Técnico Administrativo do Ministério Público 
da União.  

No final de 2013 saíram 2 editais: Agente Administrativo da Polícia Federal e Assistente em 
Administração da Universidade Federal de Roraima. Com esforço e dedicação, fui aprovado nos 
dois: (5º lugar para Agente Administrativo e 37º para a UFRR). Em junho de 2014 fui nomeado para 
a UFRR e dois meses depois para a Polícia Federal.  

Em 2015 saiu o edital para Gestor Público do Instituto Federal de Roraima. Resolvi fazer a prova e 
fui aprovado em 1º lugar, porém optei por não assumir, pois, a lotação iria prejudicar meus 
projetos, afinal já estava ministrando aulas presenciais e on-line. Nesse mesmo ano entrei para o 
curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Roraima, em primeiro lugar. 

Em 2016 saiu o edital para Contador da Universidade Federal de Roraima, fiz a prova e fui 
aprovado em primeiro lugar, mas não assumi pois, estava no 4º semestre da faculdade. 

Em 2017 fiz a prova de Analista Judiciário – Área Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho 
da 11ª Região e fiquei classificado em 42º lugar. 

E, em 2019, veio minha grande conquista: aprovação em 9º lugar para Consultor Legislativo, área 
de Finanças Públicas da CLDF com a maior nota na prova de conhecimentos específicos (47 acertos 
de um total de 50). 

Estou contando as vitórias, mas também foram muitas reprovações, entre elas Senado, TCU e 
TCE/PE. Isso é simplesmente para dizer que sei exatamente o que você está passando nessa etapa. 
Vitórias e derrotas fazem parte!! O que importa é como você reage diante das derrotas: desistir 
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ou aprender com os erros? Garanto que a segunda hipótese é a mais correta, afinal, só não passa 
quem desiste!! 

Como professor, iniciei em aulas presenciais nas cidades de Boa Vista e Manaus, tendo ministrado 
aulas em Recife, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Entrei para o quadro de professores do Tec 
Concursos, renomado site de questões comentadas, além disso trabalhei em diversos sites de 
cursos online nas disciplinas de Administração Financeira e Orçamentária, Administração Geral e 
Pública e Contabilidade Geral e Pública. 

BANCA CEBRASPE(CESPE) 

Em nossa análise, percebemos o estilo CESPE de fazer questões. A banca vai muito além do 
decoreba. Explora muito bem o conhecimento e sua aplicação em situações práticas. O mero 
“decoreba” não é suficiente para uma boa prova da banca. 

Procure ler o MCASP e MTO para as provas. No MCASP, há um tópico “Perguntas e Respostas”. Lá 
você pode encontrar informações importantes para a prova. 

Em nossa análise estatística, analisei 713 questões da banca de 2013 a 2019 apenas da área de 
controle e gestão, portanto um espaço amostral bem considerável. Dentro da nossa amostra, 
tivemos os seguintes tópicos: 

 

Administração Financeira e Orçamentária 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Lei de Responsabilidade Fiscal 27,77% 

Estágios da Despesa, Restos a Pagar e Despesa de Exercícios 
Anteriores e Suprimento de Fundos 

11,50% 

Receita pública. Conceito e classificações. Fontes. 
Classificações orçamentárias. Classificações da Receita na Lei 

4320/1964. 

11,08% 

O orçamento público no Brasil. Plano plurianual. Diretrizes 
orçamentárias. Orçamento anual. 

10,80% 

5 Despesa pública. 5.1 Conceito e classificações. Classificações 
da Despesa na Lei 4320/1964. 2.6 Classificações orçamentárias. 

9,82% 

Ciclo orçamentário. Processo orçamentário. Sistema e 
processo de orçamentação. O Ciclo na Lei 4320/1964. 

7,45% 

Princípios orçamentários. Princípios na Lei 4320/1964. 7,29% 
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Créditos ordinários e adicionais. Alterações orçamentárias. 
Créditos na Lei 4320/1964. 

6,31% 

Orçamento público. Conceito. Técnicas orçamentárias. 2,66% 

Sistemas de informações. 2,38% 

Estágios da Receita e Dívida Ativa 2,24% 

Sistema de planejamento e de orçamento federal. 0,70% 

Veja que a LRF, seguido dos estágios da despesa, restos a pagar, despesa de exercícios anteriores e 
suprimento de fundos, receita pública, instrumentos de planejamento e orçamento e despesa 
pública somam 70,97%% do total das questões. Um percentual bastante relativo! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Então é isso! Espero que essa análise possa lhe ajudar a traçar uma estratégia mais efetiva nos seus 
estudos. Aproveito para deixar minhas redes sociais para que possamos manter um contato mais 
próximo e você possa tirar dúvidas por lá!  

Bons estudos! 
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      Prof. Vinícius Nascimento 

    @proviniciusnascimento 

      prof. vinícius.nascimento@gmail.com 
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AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

Profs.Tonyvan Carvalho & Guilherme Sant´Anna 

Olá, pessoal! 

Preliminarmente iremos nos apresentar.  

Sou Tonyvan Carvalho, graduado em Licenciatura Plena em Matemática (UFPI), Bacharelado em 
Matemática (UFPI), Licenciatura em Computação (UESPI) e Bacharelado em Administração (UESPI). 
Pós-graduado em Matemática (UFPI), Estatística (UFPI), Contabilidade e Auditoria Governamental 
(UESPI) e Contabilidade e Controle na Administração Pública (UFPI/TCEPI). 

Sou Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE PI). 
Anteriormente, exerci o cargo de Auditor Interno no Tribunal de Justiça do Piauí. Além disso, fui 
aprovado para Assistente Técnico Administrativo do Ministério da Fazenda (2009), Auditor Fiscal 
do ISS RJ(2010), Analista de Planejamento da SEPLAN/PI (2013), Fiscal de Tributos da SEFAZ 
MA(2016) e Auditor Fiscal da Receita Municipal de Teresina (ISS Teresina) (2016). 

Comento questões de Auditoria – privada e governamental - no TEC Concursos. 

Coautor do Livro - Receita Federal - Gabaritando a Prova Discursiva – 1ª Edição da Editora 
“Questões Discursivas”. 

Aqui, no estratégia, leciono, juntamente com o Mestre Guilherme, a disciplina Auditoria nos cursos 
regulares e no passo estratégico. Além disso, trabalho nas trilhas estratégicas e faço parte do 
programa de Coach. 

Sou Guilherme Sant’Anna, Auditor Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do RJ (ICMS-RJ) – 
aprovado no concurso de 2014 na 8ª colocação. Venho trabalhando aqui no Estratégia Concursos 
com a disciplina de Auditoria desde março de 2017, especialmente no projeto do Passo Estratégico 
voltado para dezenas de concursos. Também faço parte da equipe de Coaching aqui no Estratégia 
desde o final de 2016.  

Quero também compartilhar um pouco da minha história no mundo dos concursos. Iniciei na 
carreira pública bem cedo, ao ingressar no Colégio Naval no ano de 1999 (lá se vão 20 anos da 
primeira aprovação...). Segui minha formação na Marinha, onde me graduei em Ciências Navais 
com habilitação em Administração. No final do ano de 2008, iniciei meus estudos para concursos e 
em 2009 fui aprovado – em 1º lugar – para o cargo de EPPGG (especialista em políticas públicas e 
gestão governamental) na SEPLAG/RJ. Alguns anos depois, obtive a aprovação para os cargos de 
Analista de Mercado de Capitais da CVM (2010), Auditor Fiscal de Tributos da Prefeitura de São 
Paulo (ISS-SP - 2012), Agente Fiscal de Rendas da SEFAZ-SP (2013), e finalmente Auditor Fiscal da 
SEFAZ-RJ – cargo que ocupo atualmente. 

BANCA CEBRASPE(CESPE) 

A CESPE/CEBRASPE costuma o “pesar a mão” em alguns tópicos da nossa disciplina. As questões 
das bancas de concursos públicos priorizam a cobrança da literalidade das Normas de Auditoria. 
Via de regra, a CESPE costuma ser menos literal e mais interpretativa, dificultando a convicção do 
candidato na hora de avaliar o item como certo ou errado. Embora haja cobrança da literalidade 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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dos diversos normativos de Auditoria, podemos dizer que, no caso da CESPE, essa característica é 
menos explícita! 

Uma preparação e treinos com antecedência ajudar a melhorar o nível de aproveitamento e evita 
surpresas! As provas de Auditoria Governamental da Cespe costuma abordar tanto Auditoria 
Governamental quanto Auditoria Independente. Veja a análise estatística a seguir com a 
concentração de alguns temas.  

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Fizemos uma análise estatística da nossa disciplina com as seguintes premissas 

Premissas para análise estatística: 

 Banca: CESPE (CEBRASPE) 

  Ano: 2015 a 2019  

  Áreas: Fiscal, Gestão e Controle. 

  Total de questões: 418  

  As tabelas a seguir apresentam os temas cobrados no período, especificamente de 
Auditoria com um todo: 

Tópicos de Auditoria 
Grau de Incidência em 

concursos similares 

Auditoria Independente 51,54% 

Auditoria Governamental 23,36% 

Governança Corporativa, 

Controle e Análise de Risco 

14,59% 

Auditoria Interna (controle interno) 8,13% 

Perícia contábil 0,48% 

Amostra: 206 de 418 questões  

Auditoria Independente: 72,92% estão concentrados em 5 temas 

Assunto 
Grau de Incidência em 

concursos similares 

Procedimentos e evidências de Auditoria 23,79% 

Conceitos iniciais de Auditoria 15,53% 
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Opinião do Auditor 14,08% 

Documentação de Auditoria 9,71% 

Materialidade/Relevância/Risco 9,71% 

Auditoria Governamental: 88,68% estão concentrados em 5 temas 

Amostra: 106 de 418 questões  

Assunto 
Grau de Incidência em 

concursos similares 

Normas do TCU 37,74% 

Tipos e formas de Auditoria Governamental 16,98% 

Controle Interno Federal 16,98% 

Normas da Intosai 12,26% 

NAGs 4,78% 

Conclui-se que 10 (temas) temas de Auditoria Independente e Governamental correspondem a 
75% das questões cobradas pela Cespe no período avaliado. São eles: 

• Testes e Procedimentos em Auditoria e Evidência em Auditoria 

• Conceitos iniciais de Auditoria (abrangem os seguintes assuntos: Objetivos Gerais do 
Auditor, Princípios Éticos do Auditor, Características Inerentes ao Auditor, Controle de 
Qualidade da Auditoria, Independência e Tópicos da NBC TA 200) 

• Opinião do auditor independente/Relatórios e Pareceres de Auditoria 

• Documentação de Auditoria/Papéis de Trabalho 

• Materialidade, Relevância e Risco  

• Normas do TCU 

• Tipos e formas de Auditoria Governamental 

• Controle interno federal 

• Normas da Intosai 

• Normas de Auditoria aplicáveis ao Controle Externo - NAGs  

Bons estudos e fiquem com Deus! 

Tonyvan Carvalho/ Guilherme Sant´Anna 

 

Tonyvan Carvalho (@professortonyvancarvalho) 
Guilherme Sant’Anna (@prof.guilhermesantanna) 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Prof. Rafael Barbosa 

Olá, pessoal. Eu me chamo Rafael Barbosa, sou Auditor Fiscal do Estado de Pernambuco, 
componho a equipe de coaches aqui do Estratégia Concursos e escrevo o Passo Estratégico de 
Matemática Financeira para Auditor de Controle Externo do TCE-SC. 

Um pouco sobre mim (mini currículo): sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de 
Brasília-Unb e sempre me considerei um concurseiro nato. Tive a minha primeira aprovação para 
cargo efetivo aos 17 anos (Sargento do Exército). Depois de um tempo, ainda fazendo faculdade, 
resolvi fazer concursos para nível superior e logrei êxito nos seguintes certames: Analista de 
Planejamento da SEPLAG-PE, Analista da SAD-PE, Analista do MTUR, Analista da DPU e Analista 
judiciário do TRT-RN, Professor Substituto da UFRN (fui docente por dois anos nesta universidade, 
ministrando as disciplinas de Contabilidade Geral e Matemática Financeira para a graduação), 
Auditor da CGE-CE, Auditor da CGE-MA, Auditor do TCE-BA e Auditor do ISS-Recife, além do cargo 
que ocupa hoje (Auditor Fiscal da SEFAZ-PE). 

Nesta disciplina, as bancas costumam exigir do candidato o conhecimento das operações básicas 
da Matemática e os conceitos introdutórios de Raciocínio Lógico. Portanto, é importante que vocês 
dominem esses assuntos. 

 

BANCA CEBRASPE(CESPE) 

Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca CESPE nos últimos cinco anos, 
contemplando órgãos estaduais e municipais (amostra nível superior).  

Matemática Financeira 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe(Cespe) 

Sistema de Amortização 19,30% 

Análise de Investimentos 14,91% 

Correção Monetária e Inflação 8,77% 

Juros Compostos 7,89% 

Séries de Pagamentos 7,89% 

Juros Simples 5,26% 

Taxas equivalentes 3,51% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Descontos simples 2,63% 

Descontos compostos 1,96% 

 

 

DICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscas fazer uma boa revisão de Matemática Financeira, o que pode ajudar na velocidade 
da resolução das questões no dia da prova. 

 Abusar da resolução de questões, observada a priorização extraída desta análise estatística. 

 Fazer uma revisão de véspera, uma semana antes da prova, com questões sobre os assuntos 
mais explorados em prova. 

 No dia da prova, não se “enganchar” em questões complexas, tendo “sangue frio” para 
deixar em branco, se for necessário. 

Esperamos que os dados estatísticos aqui apresentados possam ajudá-los a otimizar o tempo de 
estudo e dar mais produtividade às revisões. 

Recomendamos que pratiquem o máximo possível, pois é fazendo questões da banca que 
conseguimos ter a verdadeira noção do que pode ser exigido em prova.  

Forte abraço, 

Rafael Barbosa 
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CONTROLE EXTERNO 

Prof. Alexandre Violato 

Analisamos diversas questões realizadas pelo Cebraspe desde 2014 para as provas de concursos 
para Tribunais de Contas e Controladorias, observamos o seguinte cenário: 

Controle Externo (CEXT) 

% de cobrança em provas anteriores 

Cespe (cebraspe) 

Competências constitucionais dos Tribunais de Contas 22,43% 

Composição e Organização 21,50% 

Jurisdição, julgamento de contas e tomada de contas 19,43% 

Sistemas de controle. Controle externo no Brasil. Regras 
constitucionais. 

12,15% 

Instrumentos de fiscalização, denúncias e representações 7,48% 

Tribunais de contas: Funções 6,07% 

Sanções e recursos 5,61% 

Tribunais de Contas: Eficácia das decisões 2,80% 

Natureza Jurídica 2,34% 
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Perceba que os assuntos mais cobrados foram as “Competências Constitucionais dos Tribunais de 
Contas” - previstas no artigo 71 da Constituição Federal -, a “Composição e a Organização dos 
tribunais” – considerando tanto cobranças sobre a Lei Orgânica e o Regimento Interno como as 
regras constitucionais -, e a “jurisdição e julgamento de contas” – também considerando as normas 
constitucionais e infraconstitucionais. Portanto, estes assuntos precisam de atenção redobrada. 

Os assuntos “eficácia das decisões” e “natureza jurídica” aparentemente foram os menos 
cobrados, todavia, não se engane, pois eles estão muito relacionados às regras constitucionais de 
controle externo e, portanto, é um assunto que também precisa ser bem compreendido. 

O assunto “funções dos tribunais de contas” também está muito próximo das competências 
constitucionais, o que entra em análise são algumas questões sobre entendimento jurisprudencial 
e doutrinário, mas a linha que divide os dois temas é tênue. 

Os “instrumentos de fiscalização” e as “sanções e recursos” são os assuntos mais difíceis da nossa 
matéria, principalmente porque as regras podem mudar de um TC para outro, o que pode 
confundir quem estuda para a área de controle há tempos. Todavia, também não é algo difícil de 
compreender, com alguns esquemas e leituras do tema, você estará bem preparado. 

Nossa matéria não é tão extensa, e com um bom estudo e a resolução de muitas questões, você 
certamente pode ter um desempenho excelente nela e se aproximar de sua aprovação. 

Bons estudos! 

Alexandre Violato Peyerl – Equipe Tulio Lages 
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