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APRESENTAÇÃO 

Foi publicado, no Diário Oficial do Município de Fortaleza, o Termo de Ratificação que 
define a banca do concurso ISS Fortaleza. Segundo o documento, o Cebraspe será o 
organizador do certame. 
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Serão contempladas vagas ao cargo de Analista do Tesouro Municipal, do grupo 
ocupacional, Tributação, Arrecadação e Auditoria Fiscal.  A remuneração do cargo 
de Auditor é de R$ 13.377,28. 

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 realizará  
concurso). 

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; 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/iss-fortaleza-passo-estrategico/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/iss-fortaleza-passo-estrategico/
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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. 

 

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/iss-fortaleza-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. 

 
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 104 questões. Isso nos permite visualizar os assuntos “preferidos” da banca examinadora em 
concursos de Área Fiscal. 
 

Língua Portuguesa 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Interpretação de textos. 51,92% 

Classes de palavras; Formação e estrutura das palavras. 8,65% 

Pontuação. 6,73% 

Relação de coordenação e subordinação das orações. 5,77% 

Regência nominal e verbal. 4,81% 

Concordância verbal, nominal e vozes verbais. 4,81% 

Ortografia, Acentuação e Crase. 3,85% 

Termos da oração. 3,85% 

Colocação pronominal. 2,88% 

Tipologia Textual. 2,88% 

Tempos e modos verbais 1,92% 

Linguagem. 1,92% 

Palavras “se”, “que” e “como”. 0,00% 
 

 
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 

Cebraspe (Cespe) 

Repartição de competências. Os Municípios na Constituição. 
Competência municipal, organização política e administrativa 

dos Municípios. Intervenção nos Municípios. 

19,99% 

Direitos e deveres individuais e coletivos 18,45% 

Poder Judiciário. 10,77% 

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. 

Controle de Constitucionalidade. 10,77% 

Princípios Fundamentais da Constituição Brasileira. 6,16% 

Processo Legislativo. Reforma e revisão da Constituição. 
Cláusulas pétreas. 

6,16% 

Direitos sociais. 4,62% 

Poder Executivo. 4,62% 

Poder Legislativo. 4,62% 

Aplicabilidade das normas constitucionais.  4,62% 

Da Ordem Econômica e Financeira: Princípios Gerais da 
Atividade Econômica. Sistema Financeiro Nacional. 

3,08% 

Ministério Público. Ação Civil Pública.  3,08% 

Constituição. Conceito. Classificação.  3,08% 

Direitos políticos.  0,00% 

Poder Constituinte. Conceito, finalidade, titularidade, 
espécies. Poder constituinte originário: conceito e 

características. Poder constituinte Derivado: conceito, 
características e espécie. 

0,00% 
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Já para Direito Administrativo (DADM), temos o seguinte: 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

ISS Fortaleza - Auditor Fiscal (DCON)

Direito Administrativo (DADM) 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Administração Direta: órgãos públicos: conceito, espécies, 
regime; Administração Indireta: Autarquias. Principais 
características de cada e regimes jurídicos. Fundações 

Públicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas. 

27,08% 

Ato administrativo. Conceito. Regime jurídico. Espécies. 
Elementos e requisitos. Vícios dos atos administrativos. 

Principais classificações dos atos administrativos 
27,08% 

Poder Regulamentar. Regulamentos administrativos de 
execução e autônomos. O poder normativo não legislativo e o 
princípio da legalidade. Regulamentação e regulação. Análise 

do art. 84 da CF/88 quanto aos limites do poder 
regulamentar. Poder de Polícia. Conceito. Características. 
Limites, extensão e controle. Poder de polícia e regulação. 

Distinções 

16,67% 

Improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992). A probidade na Administração Pública. Atos de 

14,58% 
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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. 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

ISS Fortaleza - Auditor Fiscal (DADM)

improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito no 
exercício da função pública. Atos que causam prejuízo ao 

erário. Atos que atentam contra os princípios da 
Administração Pública. Pessoas alcançadas pela Lei da 

Improbidade Administrativa. Sanções cominadas (Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, arts. 1º a 12)  

Princípios regentes do Direito Administrativo constitucionais e 
legais, explícitos e implícitos. Princípios da Administração 

Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência 
(Constituição Federal, art. 37, caput e § 4) 

 

6,25% 

Administração Pública como função do Estado 4,17% 

A publicização do terceiro setor: organizações sociais e OSCIPS 2,08% 

Responsabilidade civil do Estado e dos prestadores de serviços 
públicos. Conceito e teorias. A responsabilidade por ação e 

por omissão. A reparação do dano. Responsabilidade 
administrativa, civil e penal. A responsabilidade do servidor 

público. Responsabilidade civil. Responsabilidade 
administrativa. Responsabilidade Penal 

2,08% 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/pacote-passo-estrategico-p-iss-fortaleza-auditor-fiscal-cebraspe/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/pacote-passo-estrategico-p-iss-fortaleza-auditor-fiscal-cebraspe/
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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! 

Grande abraço e bons estudos! 

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

vitória.” 

(Mahatma Gandhi) 

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
https://www.youtube.com/channel/UC4RkxIB3kGe3aX1Vsrw2eRw
http://www.instagram.com/tulio.lages
http://www.instagram.com/tulio.lages
http://www.facebook.com/tulio.lages.39
http://www.facebook.com/tulio.lages.39
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CONTABILIDADE GERAL 

Prof. Julio  Cardozol 

Olá! Meu nome é Julio Cardozo, e serei seu analista do Passo Estratégico! 

Atualmente sou Auditor Fiscal do estado do Espírito Santo e trabalho diretamente na fiscalização de 
ICMS. Fui sargento da Força Aérea Brasileira, controlador de tráfego aéreo, por 14 anos, tendo 
ingressado no serviço público com 17 anos de idade. 

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

Professor das disciplinas de Contabilidade Geral, Avançada, de Custos e Perícia Contábil.  

Analista do Passo Estratégico - disciplinas: Contabilidade Geral, Avançada, de Custos e Perícia 
Contábil; 

Auditor Fiscal do estado do Espírito Santo e trabalho diretamente na fiscalização de ICMS. 

 Fui sargento da Força Aérea Brasileira, controlador de tráfego aéreo, por 14 anos, tendo 
ingressado no serviço público com 17 anos de idade. 

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná; 

Pós-graduando em Direito Tributário. 

Fiquei muito feliz com o convite para ter a oportunidade de trabalhar na equipe do “Passo”, porque 
tenho convicção de que nossos relatórios e simulados proporcionarão uma preparação diferenciada 
aos nossos alunos!  

Quero trazer a minha experiência como professor e concurseiro para vocês, pois sei da grande 
importância que a Contabilidade tem para sua prova e, em um ambiente de altíssima concorrência, 
como temos visto atualmente nos concursos, um material como o Passo Estratégico é um grande 
diferencial para vocês.  

Estamos aqui fazendo um levantamento sobre o que esperar das questões de Contabilidade Geral 
para a prova do ISS – Fortaleza. 

CEBRASPE (CESPE) 

Esse certame será organizado pela CEBRASPE (CESPE), e queremos fazer alguns comentários sobre 
a banca. 

A banca CEBRASPE é uma das mais respeitadas do país e possui um estilo peculiar de cobrança, 
principalmente as famosas questões de “Certo ou Errado”, isto é, a banca fornece uma assertiva e 
compete ao candidato julgar de o item está certo ou errado.  

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Geralmente, ao errar uma questão o candidato recebe uma “punição extra”, pois, além de não 
ganhar a pontuação prevista, pode ter descontos na sua nota. É aquele famoso lema: “uma errada 
anula uma certa”. Vale ressaltar que a banca também possui provas de múltipla escolha, nas quais 
a “punição” pelo erro pode não ocorrer ou ser apenas parcial, como por exemplo “duas erradas 
anulam uma certa”. 

Como resolver uma questão do CEBRASPE? 

Para começarmos a entender o “jeito CEBRASPE” de cobrança, a primeira dica que queremos deixar 
para resolver questões, especificamente para questões de “Certo ou Errado”, é: 

 
PROCURE O ERRO! 

Pessoal, essa dica eu recebi quando estudava para concursos do CEBRASPE e FEZ TODA DIFERENÇA 
NA HORA DE RESOLVER QUESTÕES! 

Ao ler uma assertiva do CEBRASPE, veja se você consegue encontrar algum erro no que ela está 
afirmando e pensando dessa maneira você irá resolver as questões com maior facilidade. Além disso, 
veremos em algumas assertivas que são bem “grandes”, mas se encontramos um único erro, já é 
suficiente para considera-lo errado.  

Como consequência desse modo de análise, algumas características são comuns em questões do 
CEBRASPE, por exemplo: 

- Um item “incompleto” ou a existência de algumas exceções NEM SEMPRE tornam o 
item errado; 
- Temos que ter cuidado com expressões do tipo: “SEMPRE”, “NUNCA”, “DEVE” etc.  

Outro ponto relevante é que essa banca não é LITERAL em Contabilidade, ela faz um grande 
aprofundamento teórico dos conceitos apresentados. É importante conhecer o texto da Lei 
6404/76 e de alguns Pronunciamentos Técnicos? Sim, mas é fundamental que a gente entenda os 
conceitos aquele assunto aborda para que tenhamos um resultado satisfatório.  

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Contabilidade Geral e Avançada 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Balanço Patrimonial 40,34% 
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Escrituração Contábil 12,89% 

Contabilidade Básica 10,98% 

CPC 16 - Estoques 9,42% 

Demonstração do Resultado do Exercício 8,81% 

Demonstração de Fluxo de Caixa 5,13% 

Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis (CPC 
26, Lei 6.404, arts. 176 e 177) 

2,69% 

Demonstração do Valor Adicionado 2,11% 

Regimes Contábeis 1,76% 

Dividendos 1,65% 

Ajuste a Valor Presente (CPC 12, Lei 6.404 etc) 1,23% 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 0,98% 

Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados (DLPA) 0,87% 

Demonstração de Resultados Abrangentes (DRA) 0,78% 

Juros sobre capital próprio 0,36% 

Total 100,00% 

Gráfico contendo a relação de assuntos e os respectivos graus de incidência. 
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Pessoal, encerramos aqui a nossa participação nesse material. Espero que vocês tenham gostado da 
nossa abordagem e do conteúdo apresentado. Com certeza essas informações irão te auxiliar na sua 
jornada de estudos! 

Grande abraço e bons estudos! 

“Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes..” 

(Isaac Newton) 

Julio Cardozo 
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

Analisamos diversas questões realizadas pelo Cebraspe desde 2014, utilizando em nossa 
amostragem somente questões para cargos relacionados às áreas de fiscalização e controle, como 
Secretarias de Fazenda, Tribunais de Contas e Controladorias. 

Em nossa análise, observamos o seguinte cenário: 

Contabilidade Pública 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Receita Pública 13,84% 

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

12,58% 

Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações 
Patrimoniais 

12,58% 

Despesa Pública 11,95% 

MCASP: Procedimentos Contábeis Patrimoniais 8,60% 

MCASP: Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. sistemas de 
contas: orçamentário, patrimonial e controle 

8,39% 

Princípios orçamentários. Princípios na Lei 4320/1964. 7,97% 

Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro 7,34% 

NBC TSP Estrutura Conceitual 4,82% 

Contabilidade Pública: - Noções Gerais: conceito, objeto, 
campo de aplicação e abrangência 

3,56% 

DFC/DMPL/Notas Explicativas 3,14% 

Estágios da Receita Dívida Ativa. MCASP: Procedimentos 
Contábeis Orçamentários (I). Receita. 

2,94% 

NBC T 16.7 (Consolidação) NBC T 16.11 (Sistemas de Custos) 2,31% 

O Cebraspe tem o hábito de cobrar detalhes da parte teórica, não sendo tão frequentes as questões 
que efetivamente envolvam cálculos complexos, ainda que, em vários casos, exija-se que você tenha 
bom conhecimento sobre os lançamentos. 
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Como vemos na análise acima, se você compreender bem os conceitos de receita e despesa pública, 
terá boas chances de acertar as questões de contabilidade pública que serão cobradas na sua prova. 
Pelo perfil do cargo, é muito provável que venham questões sobre as demonstrações contábeis 
também. Vemos que, no histórico, o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações 
Patrimoniais foram mais frequentes, o que não significa que você deva negligenciar os demais. 

Em cada aula expandiremos a análise estatística para os subtópicos, sempre que adequado, de forma 
que você possa maximizar a efetividade dos seus estudos. Estude com afinco e não deixe de fazer 
muitos exercícios e revisar constantemente o conteúdo, pois isso será essencial para a sua 
aprovação. 

Bons estudos e forte abraço! 

Alexandre Violato Peyerl e Vinicius Nascimento – Equipe Tulio Lages 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Prof. Alex Lira 

Olá, você! 

Sou o professor Alex Lira. É uma enorme satisfação poder estar aqui contigo no Passo Estratégico.  
Ocupo desde 2014 o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Fui Servidor efetivo do 
Ministério Público Federal. Sou graduado em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba. 

Fui professor da rede estadual de ensino da Paraíba, a há vários anos atuo em cursos online nas 
disciplinas de Matemática, Raciocínio Lógico, Matemática Financeira e Estatística. 

Além disso, sou autor dos livros Matemática Básica Definitiva para Concursos e Raciocínio Lógico 
Definitivo para Concursos, ambos publicados pela Editora Juspodivm em parceria com Alexandre 
Meirelles. 

Fui aprovado em vários concursos, e logicamente também fui reprovado em outros. Porém, consegui 
desenvolver a motivação necessária diante de tais derrotas para permanecer no foco. 

Estou colocando toda a minha experiência à sua disposição no curso que elaborei do Passo 
Estratégico voltado para o seu certame. Estou me esforçando muito do lado de cá para que você aí 
possa diminuir a sua trajetória como concurseiro e aumentar a sua carreira pública como 
concursado! 

CEBRASPE (CESPE) 

Nesta disciplina, a banca costuma exigir do candidato a aplicação do conhecimento das operações 
básicas da Matemática e a memorização das fórmulas a serem utilizadas para encontrar a resposta 
correta. Portanto, é importante que você dispense a calculadora nos seus estudos diários e que faça 
uma boa revisão da disciplina, anotando todas as fórmulas necessárias e revendo-as 
frequentemente. 

Para certames de nível superior, a banca costuma exigir um nível de dificuldade um pouco maior, 
mas nada que fuja do que outras elaboradoras costumam aplicar. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

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

Matemática Financeira 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Juros Compostos 27% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br


 
 

 

 

 

Passo Estratégico – Cespe/ISS Fortaleza 
e-book – Auditor Fiscal 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 19 
 

Análise de Investimentos 21% 

Sistemas de Amortização 19% 

Desconto comercial e racional 12% 

Juros Simples 9% 

Rendas Certas 7% 

Equivalência de capitais 6% 

 

DICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espero que esses dados que apresentei relacionados a seu concurso possam te ajudar a estudar com 
ainda mais eficiência, mantendo o foco no que é mais importante! 

A seguir, trago algumas dicas importantes para os seus estudos: 

1º) Sinta prazer em estudar. 

Estudar é hábito. E como gostar de fazer isso? Tendo objetivo na vida, sabendo querer, para, desse 

modo, centralizar a mente no alvo concreto a alcançar. Com isso, o gosto pelo estudo será natural, 

assim como se dá com o iminente êxito. 

Devido a essa complexidade natural das disciplinas de exatas, é importante estar motivado para 

estudá-las e uma excelente dica nesse sentido, é procurar perceber como o conhecimento da área 

de exatas fará bem a sua vida, ao desenvolver seu raciocínio e ser útil em vários aspectos do seu 

cotidiano.  
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2º) Revise! 

As disciplinas de exatas são permeadas por conteúdos vastos e muitas vezes mais difíceis de 

compreender numa primeira tentativa. Então, faça esforço para revisar frequentemente o assunto 

estudado! Repita, repita, repita; mais cedo ou mais tarde estará gravado na “corrente sanguínea”. 

Existem várias técnicas de como revisar a matéria. Encontre uma que você se adapte melhor. Aqui 

no Passo Estratégico fornecemos um material totalmente focado na sua revisão, elaborado por 

quem já esteve na sua posição de concurseiro e sabe o que é necessário para ser aprovado! 

3º) Faça resumos. 

Resumir o assunto é um modo de evitar o sono durante o estudo, porque as disciplinas de exatas 

são bem densas. Por mais que se queira simplificá-las, há momentos em que se torna impossível 

fazê-lo, sob pena de torna-las banais. Mas não basta fazer resumos, é preciso concentrar-se naquilo 

que se está lendo, precisamente para os pontos fortes das disciplinas adentrarem no subconsciente, 

evitando os famosos "brancos" ou esquecimentos, na hora da prova. 

Uma boa sugestão para revisão da matéria consiste em fazer mapas mentais ou resumos 

esquemáticos. Uma das vantagens desse tipo de atividade é que após a elaboração dos esquemas, 

não haverá mais a necessidade de recorrer ao livro ou material de base, bastando valer-se a partir 

desse momento tão somente dos resumos! 

No entanto, é preciso adverti-lo com relação a três aspectos sobre esses resumos: 

1) Não tente enfeitá-lo demais, pois isso poderá resultar numa enorme perca de tempo. Seja 

efetivo!; 

2) Mais importante que ler várias vezes o mesmo conteúdo é entender a sua essência, colocando na 

mente o cerne do assunto. 

3) Elabore um formulário, em que você registrará apenas as fórmulas mais importantes de cada 

assunto. Isso será muito útil no dia da prova, naqueles minutos que antecedem a abertura dos 

portões! 

4º) Resolva muitas questões de concursos públicos anteriores. 

Muitas questões de provas são apenas repetições de concursos passados. Dessa forma, uma técnica 

para garantir a aprovação nas provas objetivas é resolver o máximo de questões de outros 

concursos, sobretudo se forem da mesma banca examinadora que o candidato pretende ingressar. 

Ademais, praticar a resolução de questões será de grande ajuda para a retenção do conhecimento 

da matéria e testar se sua compreensão do assunto é realmente correta, além de servir de teste 

para o momento em que você estiver diante de uma prova. 



 
 

 

 

 

Passo Estratégico – Cespe/ISS Fortaleza 
e-book – Auditor Fiscal 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 21 
 

Além disso, nas questões você poderá ainda aprender fórmulas, técnicas e entendimentos que você 

não estudou, ou que passaram despercebidos. Com isso, percebemos a importância de as questões 

terem gabarito comentado por professores qualificados e especialistas na matéria. 

De fato, um erro muito cometido pelos candidatos é deixar para resolver questões só quando se 

sentirem seguros sobre a matéria. Em concursos, o estudo reverso é mais importante, ganha-se 

segurança na matéria resolvendo questões. 

5º) Deixe a calculadora de lado! 

Muitos candidatos esquecem que saber fazer contas é altamente importante nas provas de 

matemática! Fico sabendo de pessoas que relatam a perca de tempo enorme que tiveram na hora 

da prova ao se enrolar nas contas de determinadas questões, simplesmente porque perderam a 

prática de resolver cálculos básicos, de acordo com as quatro operações! 

Isso acontece porque nos seus estudos diários, em casa, o concursando resolve todas as contas na 

calculadora. Bem, preciso reconhecer que essa prática tem a vantagem de fazer você ganhar tempo. 

Porém, o prejuízo é grande, pois você fica bem deficiente quando precisar resolver contas na prova, 

onde as calculadoras são proibidas. 

Portanto, fica a dica: deixe a calculadora de lado e resolva as contas na mão!!! 

6º) Reveze com o estudo de outras disciplinas. 

Por mais que se goste de determinada disciplina, pode ser bastante entediante ficar horas e dias a 

fio dedicando-se unicamente a ela. Assim, constitui uma estratégia muito interessante revezar o 

estudo das disciplinas de exatas com outras matérias do seu concurso. Por exemplo, se você tem 4 

horas líquidas disponíveis para os seus estudos, elabore um planejamento que fracione esse tempo 

em, no mínimo, duas disciplinas; e quanto mais diferentes uma da outra melhor! Com isso, seu 

cérebro estará sempre bem receptivo a absorver novos conhecimentos. 

7º) Seja eficiente. 

O estudo para concursos difere do estudo acadêmico, não pela profundidade – já que muitas vezes 

é até maior –, mas por ser pautado em uma regra básica, a qual é resumida a uma única palavra: 

eficiência. 

A eficiência à qual nos referimos significa basicamente: acertar o máximo possível das questões 

cobradas, se preparando com o menor esforço e o menor dispêndio de tempo possível. 

Não confunda “menor esforço possível” com “vida fácil”, a aprovação em concursos requer 
comprometimento, esforço, perseverança. Porém, não é necessário que levemos anos e anos nesse 
ritmo para que alcancemos a aprovação. 

Então, aproveite as análises estatísticas e questões cuidadosamente selecionadas pelos professores 
do Passo Estratégico. Tudo nesse material foi pensado para servir como poderosa e eficiente 
ferramenta de revisão dos seus estudos. 
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É isso, meu amigo e minha amiga! 

Espero ter ajudado com essa análise totalmente focada no seu concurso. 

Forte abraço e bons estudos! 

Alex Lira 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

Professor de Matemática, Raciocínio Lógico, Matemática Financeira e Estatística 
Instagram: @professoralexlira 
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DIREITO CIVIL 

Profa. Thaís Rumstain e Prof. Murilo Soares 

Meu nome é Thaís Rumstain, sou Advogada com dez anos de carreira e coach do Estratégia 
Concursos para a OAB. Para conhecer um pouco mais sobre mim, sou mestranda em Direito pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação em Processo Civil e sempre atuei como 
advogada de contencioso cível na área securitária e de responsabilidade civil. Trabalhei como 
professora convidada de pós-graduação em direito securitário, ministrando a disciplina de 
responsabilidade civil. Também sou analista do Passo Estratégico de Processo Civil, de Direito 
Empresarial e do Consumidor.  

Apesar da formação em Direito, iniciei os estudos cursando Letras na USP, primeiro porque sempre 
gostei muito de Português e Literatura, e, também, porque desde os 16 anos já dava aulas 
particulares para alunos com dificuldade de aprendizagem, trabalho que desempenhei por mais de 
6 anos. Após 3 anos cursando Letras, descobri uma nova paixão, o Direito e acabei trocando de curso. 
Desde o início da faculdade de Direito sabia que queria ser advogada, mas a paixão por ensinar 
sempre esteve presente e hoje concilio as duas paixões!  

Trabalho em conjunto com o professor Murilo Soares Carneiro, graduado em Direito e em 
Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Gestão Pública. Trabalha no serviço público desde 
novembro/2010. Começou no cargo de Técnico Administrativo do MPU, na Procuradoria-Geral da 
República/MPF. Também já trabalhou no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás) e 
atualmente trabalha no TST, órgão do qual foi Técnico Judiciário – Área Administrativa e hoje exerce 
o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária. Ainda, foi aprovado, entre outros, nos concursos de 
Analista Processual – MPU, Policial Rodoviário Federal – PRF e Analista Judiciário – Execução de 
Mandados do TRT-10ª Região (DF e TO) e na OAB. 

CEBRASPE (CESPE) 

A primeira característica da banca Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos (Cebraspe ou CESPE) é sua fama! Considerada pelos candidatos a banca mais 
temida! Mas por que essa banca ganhou essa fama? A primeira razão se dá pela forma de correção 
da prova, já que uma resposta errada anula uma certa. Com muitas questões no estilo “certo” ou 
“errado”, a memorização não é suficiente para resolver as questões, sendo exigido do candidato um 
conhecimento mais aprofundado da matéria, para não cair em “pegadinhas”, pois os textos são bem 
estruturados e apenas uma palavrinha é o que torna a alternativa errada.  

As provas da CESPE costumam trazer textos que exigem do candidato uma boa interpretação de 
dados e até mesmo multidisciplinaridade, o que aumenta o nível de dificuldade da prova, e, para 
estar preparado é essencial incluir nos estudos a resolução de provas passadas. 

Mas o que esperar da prova de Direito Civil da banca CESPE??? 

Foram analisadas todas as questões da sua banca e de mesmo nível do seu concurso, considerando 
os anos entre 2013 até SETEMBRO/2019. Vejamos os temas e percentuais cobrados pela banca, 
considerando apenas os assuntos comumente trazidos nos editais: 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Direito Civil 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Ato jurídico. Fato e ato jurídico. Negócio jurídico 16,93% 

Contratos em geral  13% 

Contratos em espécie 12,11% 

Pessoa Natural 10,57% 

Propriedade 10,46% 

Pessoa Jurídica 8,77% 

Prescrição e Decadência 8,47% 

Bens 6,05% 

Posse 5,46% 

Aplicação da lei no tempo e no espaço; interpretação da lei 3,05% 

Direitos reais 2,41% 

Lei de Introdução ao CC 1,82% 

Domicílio 0,90% 

Vejamos um gráfico contendo a relação de assuntos e os respectivos graus de incidência. 
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DIREITO EMPRESARIAL 

Olá, corujas! Meu nome é Thaís Rumstain, sou Advogada com dez anos de carreira e coach do 
Estratégia Concursos para a OAB. Para conhecer um pouco mais sobre mim, sou mestranda em 
Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação em Processo Civil e sempre 
atuei como advogada de contencioso cível na área securitária e de responsabilidade civil. Trabalhei 
como professora convidada de pós-graduação em direito securitário, ministrando a disciplina de 
responsabilidade civil. Também sou analista do Passo Estratégico de Processo Civil, de Direito Civil, 
Empresarial e do Consumidor.  

Apesar da formação em Direito, iniciei os estudos cursando Letras na USP, primeiro porque sempre 
gostei muito de Português e Literatura, e também porque desde os 16 anos já dava aulas particulares 
para alunos com dificuldade de aprendizagem, trabalho que desempenhei por mais de 6 anos. Após 
3 anos cursando Letras, descobri uma nova paixão, o Direito e acabei trocando de curso. Desde o 
início da faculdade de Direito sabia que queria ser advogada, mas a paixão por ensinar sempre esteve 
presente e hoje concilio as duas paixões!  

Trabalho em conjunto com o professor Murilo Soares Carneiro, graduado em Direito e em 
Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Gestão Pública. Trabalha no serviço público desde 
novembro/2010. Começou no cargo de Técnico Administrativo do MPU, na Procuradoria-Geral da 
República/MPF. Também já trabalhou no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás) e 
atualmente trabalha no TST, órgão do qual foi Técnico Judiciário – Área Administrativa e hoje exerce 
o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária. Ainda, foi aprovado, entre outros, nos concursos de 
Analista Processual – MPU, Policial Rodoviário Federal – PRF e Analista Judiciário – Execução de 
Mandados do TRT-10ª Região (DF e TO) e na OAB. 

CEBRASPE (CESPE) 

A primeira característica da banca Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos (Cebraspe ou CESPE) é sua fama! Considerada pelos candidatos a banca mais 
temida! Mas por que essa banca ganhou essa fama? A primeira razão se dá pela forma de correção 
da prova, já que uma resposta errada anula uma certa. Com muitas questões no estilo “certo” ou 
“errado”, a memorização não é suficiente para resolver as questões, sendo exigido do candidato um 
conhecimento mais aprofundado da matéria, para não cair em “pegadinhas”, pois os textos são bem 
estruturados e apenas uma palavrinha é o que torna a alternativa errada.  

As provas da CESPE costumam trazer textos que exigem do candidato uma boa interpretação de 
dados e até mesmo multidisciplinaridade, o que aumenta o nível de dificuldade da prova, e, para 
estar preparado é essencial incluir nos estudos a resolução de provas passadas. 

O que esperar da prova de Direito Empresarial da banca CESPE??? 

Sem dúvida a primeira coisa que o candidato deve se preocupar é com o posicionamento do STJ e 
STF sobre alguns temas.  
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Procuramos analisar todos as provas de concursos organizados pelo CESPE entre os anos de 2014 a 
2018, especificamente para cargos de nível superior e consideradas apenas as questões que 
abordaram os temas contidos no seu edital. No total, foram analisadas 428 

Direito Empresarial 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Sociedades: sociedades não personificadas e personificadas. 
Sociedade simples. 

30,53% 

Empresa. Empresário. Estabelecimento. 26,55% 

Sociedade limitada. Sociedade por ações. Sociedade 
cooperativa. Operações societárias. 

21,23% 

Prepostos. Escrituração. 14,60% 

Dissolução e Liquidação das Sociedades 6,19% 

Microempresa e empresa de pequeno porte 0,89% 

Total Verificado 100,00% 

Vejamos um gráfico contendo a quantidade de questões e a porcentagem correspondente:  
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Dentre os assuntos mais cobrados podemos destacar: 

 

Com toda certeza seus estudos deverão priorizar os temas mais cobrados, no entanto, ressaltamos 
a importância de nenhum assunto do edital ser desconsiderado, e, por isso, passaremos a revisar 
todos os temas propostos pela banca, de forma pontual e para otimizar os seus estudos! 

As provas da sua banca não costumam exigir mais do candidato do que a 

literalidade da lei, trazendo questões que exijam menos conhecimento da 

doutrina e da jurisprudência. Fique atento aos enunciados que trazem as 

palavras “nunca”, “sempre”, que podem ser uma pegadinha! 

Espero tê-los ajudado com essas informações. Não deixem de fazer muitos exercícios, de manter 
uma leitura atenta, inclusive sem ignorar as notas de rodapé e as decisões mais recentes dos nossos 
Tribunais!  

Bons estudos e forte abraço! 

Thaís Rumstain e Murilo 
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DIREITO PENAL 

Prof. Telma Vieira 

Meu nome é Telma Vieira, sou Advogada, Assessora Jurídica e Analista do Passo Estratégico de 
Direito Penal, Legislação Penal Especial, Direito Penal Militar e Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Na Aula de hoje faremos a análise estatística dos assuntos cobrados no último edital do concurso 
para o ISS-Fortaleza, levando-se em consideração questões da banca CESPE. 

A fim de traçar o perfil de cobrança das bancas em relação aos assuntos de Direito Penal analisamos 
questões dentre os anos de 2015 a 2020, da área de Gestão e Controle e Fiscalização, tendo 
resultado nos percentuais de incidência a seguir elencados: 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Direito Penal  

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Do Crime 33,33% 

Dos crimes praticados por Func. Púb. contra a Administração 
em Geral 

33,33% 

Dos Crimes contra as Finanças Públicas 11,11% 

Da Aplicação da Lei Penal 7,41% 

Dos crimes praticados por part. Contra a Adm. 7,41% 

Lei nº 8.137/90 7,41% 
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Essa visão otimiza o estudo, fazendo com que os pontos do edital sejam estudados de forma racional 
e proporcional à sua cobrança, já que são muitas as matérias a serem estudadas e, por vezes, em 
um curto espaço de tempo. 

Espero que esse pequeno roteiro tenha auxiliado vocês a direcionar os esforços na nossa disciplina. 

Bons estudos e até a próxima! 

Telma Vieira.  
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

Prof. Fernando Mauricio 

Olá, pessoal! Meu nome é Fernando Maurício, sou Auditor Fiscal do Estado de São Paulo, além de 
Professor do Estratégia Concursos! Atualmente trabalho com Fiscalização Direta de Tributos e conto 
com mais de 10 anos de experiência neste mundo dos concursos. 

Durante esses diversos anos, pude somar experiências pessoais e agregá-las às experiências 
compartilhadas pelos demais colegas. E são estes ensinamentos que busco transmitir durante meus 
cursos. 

CEBRASPE (CESPE) 

Primeiramente, sobre a banca CESPE (Cebraspe). Trata-se de uma Banca que no último ano realizou 
alguns importantes concursos da Área Fiscal, retomado o seu grande prestígio na Área. É conhecida 
pela cobrança de questões de nível médio e difícil.  

A Banca CESPE também costuma cobrar jurisprudências, portanto, tenham atenção especial aos 
Entendimentos dos Tribunais Superiores e às Súmulas apresentadas durante o curso.  

Em nossa análise utilizamos aproximadamente 200 questões da disciplina cobradas entre 2011 e 
2020 em concursos de Nível Superior. Os resultados obtidos estão apresentados na tabela e no 
gráfico das páginas a seguir. 

Direito Tributário 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Crédito Tributário 19,40% 

Limitações ao Poder de Tributar 12,94% 

Obrigação Tributária 11,44% 

Espécies de Tributos 9,95% 

Competência Tributária 8,46% 

Impostos Estaduais 7,96% 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores 7,46% 

Administração Tributária 6,97% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Legislação Tributária 3,98% 

Repartição das Receitas Tributárias 2,99% 

Impostos Municipais 2,99% 

Impostos Federais 1,99% 

Introdução ao Direito Tributário 1,49% 

Princípios Gerais do Direito Tributário 1,00% 

Tópicos Variados de Direito Tributário 1,00% 

 

Como podemos perceber pela distribuição acima, nas provas de Direito Tributário da CESPE para 

Tribunais de Contas, juntando apenas os três assuntos com maior incidência (Crédito Tributário, 

Limitações ao Poder de Tributar e Obrigação Tributária), você já cobrirá mais de 43% dos pontos 

disponíveis na disciplina. 

E olhando internamente dentro destes importantíssimos assuntos, o tópico mais cobrado de Crédito 

Tributário é “Extinção do Crédito”. Já dentro de Limitações ao Poder de Tributar, a parte que trata 

de “Imunidades Tributárias” é a que mais cai. E dentro de Obrigação Tributária, o tópico com maior 

incidência em prova é “Responsabilidade Tributária”. 
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Assim, pessoal, conhecendo o que a Banca mais cobra em prova, e se dedicando naquilo que 

verdadeiramente importa, suas chances de aprovação aumentarão consideravelmente. É o que 

chamo de Estudo Estratégico.  

Diante disso, caros concursandos, invistam BASTANTE tempo no estudo de Direito Tributário e façam 

MUITOS e MUITOS exercícios. Certamente uma alta pontuação nesta matéria fará com que você se 

aproxime muito da tão sonhada aprovação. 

Um grande abraço e ótimos estudos; 

Prof. Fernando Mauricio                                          @proffernandom 
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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. 

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 808 questões da banca de 2016 a 2020. Dentro da nossa 
amostra, tivemos os seguintes tópicos: 

Administração Financeira e Orçamentária  

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Lei de Responsabilidade Fiscal 29,46% 

Finanças Públicas: normas gerais e orçamentos (os 
instrumentos) 

15,47% 

Receitas Públicas. 12,6% 

Finanças Públicas: normas gerais e orçamentos (os princípios). 11,63% 

Despesas Públicas. 10,52% 

Finanças Públicas: normas gerais e orçamentos (créditos 
adicionais, vedações e despesas com pessoal). 

7,05% 

Estágios da Despesa 5,82% 

Finanças Públicas: normas gerais e orçamentos (o ciclo 
orçamentário). 

4,83% 

Estágios da Receita  2,6% 
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Veja que a LRF é o assunto mais exigido, seguido dos instrumentos de planejamento e orçamento, 
receita pública, princípios orçamentários e despesas pública. Juntos, esses tópicos, respondem por 
79,68 % de toda as questões analisadas. Um percentual bastante alto e relevante. Se incluirmos os 
créditos adicionais, chegaremos ao percentual de 86,73% do total. 

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 

Prof.Tonyvan Carvalho 

Olá, pessoal! 

Preliminarmente irei me 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), Auditor 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. Além disso, trabalho nas trilhas estratégicas e faço parte do programa de Coach. Sou o 
responsável pelo Passo Estratégico de Auditoria! 

CEBRASPE (CESPE) 

A CESPE/CEBRASPE costuma “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 
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! 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 

Banca: CESPE (CEBRASPE) 

Ano: 2015 a 2019  

Áreas: Fiscal, Gestão e Controle. 

Total de questões: 418  

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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As tabelas a seguir apresentam os temas cobrados no período, especificamente de Auditoria com 
um todo. 

A primeira tabela dar uma visão geral de como está dividida a cobrança da nossa disciplina: 

Auditoria 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Auditoria Independente 51,54% 

Auditoria Governamental 25,36% 

Governança coorporativa, controle e análise de risco 14,59% 

Auditoria interna 8,13% 

Perícia contábil 0,48% 

Segue o gráfico contendo a relação de temas e os respectivos graus de incidência. 

 

O último edital de Auditoria para o cargo de Auditor Fiscal do ISS Fortaleza contemplou apenas 
Auditoria Independente. Dessa forma, vamos limitar nossa análise da seguinte forma: 

Amostra: 206 de 418 questões  

Auditoria Independente: 87,87% estão concentrados em 8 temas 
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% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Procedimentos e evidências de Auditoria 23,79% 

Conceitos iniciais de Auditoria 15,53% 

Opinião do Auditor (Parecer/Relatório) 14,08% 

Documentação de Auditoria 9,71% 

Materialidade/Relevância/Risco 9,71% 

Planejamento de Auditoria 6,80% 

Amostragem 4,85% 

Fraude e erro 3,40% 

Testes em áreas específicas das Demonstrações Contábeis 2,43% 

Eventos subsequentes 1,46% 

Continuidade normal da entidade 1,46% 

Contingências e Estimativas Contábeis 0,97% 

Representações Formais/Carta de Responsabilidade 0,49% 

Assuntos diversos 5,52% 

Assim, conclui-se que 8 (temas) temas de Auditoria Independente correspondem a 87,87% 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  

• Planejamento de Auditoria 

• Amostragem 

• Fraude e erro 
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Bons estudos e fiquem com Deus! 

Tonyvan Carvalho 

 
Tonyvan Carvalho (@professortonyvancarvalho) 
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 

Prof. Abraão Pereira 

Olá! 

Sou o professor Abraão Pereira e, junto com os professores Allan Maux e Piero Albuquerque, formamos 
o corpo de professores do Passo Estratégico na matéria Legislação Tributária Municipal. 

Para que você conheça um pouco sobre mim, vou me apresentar! 

Atualmente ocupo o cargo de Auditor Fiscal do Estado de São Paulo (ICMS-SP) desde 2014 e trabalho 
para o Estratégia Concursos. 

“Como um Auditor Fiscal do Estado poderia contribuir na elaboração do Passo Estratégico de Legislação 
Tributária Municipal?” 

Bem, a minha contribuição vem muito do trabalho que desenvolvo dentro da Secretaria da Fazenda. 
Trabalhei, por muito tempo, num setor denominado Consultoria Tributária. Acredito que muitos já 
estudaram sobre o instituto da consulta tributária! Então, por um período meu trabalho foi responder essas 
tais consultas tributárias, que nada mais são do que dúvidas referentes à interpretação da legislação 
tributária. Logo, caros amigos, meu dia a dia é estudar, interpretar e explicar o funcionamento da 
legislação tributária paulista! 

“Ok, Abraão, mas você trabalha com a legislação estadual, correto? Onde entra o Município nessa história?”  

Bem, existem diversas situações nas quais a dúvida do contribuinte consiste, justamente, em saber se 
determinada situação está no campo incidência de tributo estadual ou municipal. Por mais que ICMS e ISS, 
ou ITCMD e ITBI, possuam fato geradores distintos, na prática, não é tão incomum encontrarmos situações 
que confundam o contribuinte. Constantemente, me pego estudando a legislação tributária do município 
para ampliar meu campo de visão sobre ambos os impostos. Além disso, estou adaptado à linguagem da 
legislação tributária, bem como na identificação dos principais pontos a serem abordados.  

Vamos falar um pouco sobre estratégia de estudo: 

Um concurso para a área fiscal é imenso, então qualquer assunto pode ser cobrado. 

Só que isso também tem uma vantagem!! Analisando pelo lado inverso, se o conteúdo é extenso, então nem 
tudo será cobrado.  

A decisão foi difícil, mas eu precisava escolher “a prioridade” em meu estudo. 

1. Buscar a compreensão do que estava estudando, focando sempre nas regras gerais; 
2. Testar o que foi estudado com revisões e exercícios, ainda sem preocupar em ser 100%, mas tendo 

a ideia de que não poderia estar abaixo de 70%; 
3. Conhecer a banca organizadora; 
4. Ver o que mais foi cobrado nas últimas provas. 

São os itens 3 e 4 que demonstram a importância do Passo Estratégico!!! 

Façam o seguinte questionamento: 

O que é melhor? Acertar uma questão difícil ou uma questão fácil? 

Muitos, provavelmente irão responder que é a QUESTÃO DIFÍCIL, mas é aqui que mora o perigo. 

Acertar uma questão difícil pode fazer com que você garanta a sua vaga porque poucas pessoas irão acertar, 
então concordo que também é importante estudarmos todas as nuances da disciplina. Agora, acertar uma 
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QUESTÃO FÁCIL é uma OBRIGAÇÃO!!! Se você ERRAR uma questão fácil, fatalmente estará FORA DO 
NÚMERO DE VAGAS porque muitas pessoas irão acertar a questão. É nesse ponto que o nosso estudo ficou 
focado, mas ainda precisava saber quais assuntos deveria priorizar. 

Para ter essa resposta, nada melhor do que analisar a característica da banca organizadora e o que mais 
foi cobrado nas últimas provas, não é? É justamente isso que farei para você! Meu objetivo aqui é identificar 
e explicar, de maneira objetiva, os principais pontos da disciplina de Legislação Tributária Municipal, sempre 
baseado nas estatísticas de cobranças em provas. Afinal, não basta estudar! É necessário estudar com 
ESTRATÉGIA!  Bem, vamos ao que interessa!! 

CEBRASPE (CESPE) 

Sabemos que a banca escolhida para o próximo concurso do ISS-Fortaleza é a CEBRASPE (CESPE)! 

Embora a CEBRASPE seja uma banca de renome no cenário nacional, é importante destacar que, diferente 
do que ocorre em provas de fiscos estaduais, a mesma não tem tanta tradição em provas de fiscos 
municipais! Recentemente tivemos provas importantes na área fiscal, tais como a SEFAZ-DF, SEFAZ-AL, 
SEFAZ-RS. Dessas provas, a única que cobrou Legislação Tributária Municipal foi a SEFAZ-DF.  

Obs.: Já estamos considerando as questões de Legislação Tributária Municipal da SEFAZ-DF em nossa 
análise estatística, e traremos algumas delas comentadas ao longo do nosso curso!  

De qualquer forma, ao pesquisarmos questões da nossa matéria elaboradas pela CEBRASPE, nos 
deparamos com uma amostragem bem reduzida.  Assim, nosso curso será pautado em duas vertentes: 

1) Análise de questões de Legislação Municipal da CEBRASPE, para entendermos um pouco do 
perfil de nossa banca organizadora. 

2) Análise de questões de Legislação Municipal aplicadas em provas mais recentes, para 
entendermos um pouco da tendência atual das provas de fiscos municipais.  

Voltando a CEBRASPE, em provas mais recentes por ela elaboradas, considerando todas as matérias, nos 
deparamos com questões menos literais, e mais interpretativas. Entretanto, quando analisamos 
especificamente as questões de Legislação Tributária Municipal, inclusive as da prova da SEFAZ-DF (2020), 
o que temos é, de fato, a literalidade dos códigos tributários municipais, logo, não há escapatória, temos 
que decorar mesmo os principais pontos e elementos das referidas leis. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Inicialmente, convém destacar os percentuais de incidência de todos os assuntos previstos no nosso curso 
– quanto maior o percentual de cobrança de um dado assunto, maior sua importância, iniciando por uma 
análise da CEBRASPE: 

Legislação Tributária Municipal 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 36% 

Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 24% 
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Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 21% 

Taxas, Contribuições e demais disposições gerais dos Códigos 
Tributários Municipais 

19% 

O que percebemos é que os 3 impostos municipais são bem mais explorados do que as Taxas, Contribuições 
e demais disposições dos CTMs, tais como Processo Administrativo Tributário, Consulta Tributária, entre 
outros.  

Bom, essa concentração de questões em cima dos impostos já era esperada, então, em nossa análise, vamos 
além! Hora de identificarmos, dentro de cada um dos tópicos listados, o que costuma ser mais cobrado! 

ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

Vamos ver quais assuntos foram mais cobrados em relação ao ISS: 

Tópico % de cobrança 

Fato Gerador 50% 

Incidência x Não Incidência 17% 

Responsabilidade Tributária 17% 

Base de Cálculo 8% 

Local da Prestação (Sujeito Ativo) 8% 

Observem que a maioria das questões versou sobre determinada situação fática ser, ou não, fato gerador 
do ISS. 

IPTU – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

Vamos ver quais assuntos foram mais cobrados em relação ao IPTU: 

Tópico % de cobrança 

Sujeito Passivo 29% 

Construída X não Construída 29% 

Alíquotas 14% 

Fato Gerador 14% 

Regras Gerais 14% 
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Quando o assunto foi IPTU, podemos ver que há um certo equilíbrio em alguns tópicos, mas a incidência 
maior ficou para os assuntos sobre “sujeição passiva” e, embora muitos não acreditem, sobre a 
diferenciação entre “área edificada vs área não edificada”. 

ITBI – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 

Vamos ver quais assuntos foram mais cobrados em relação ao ITBI: 

Tópico % de cobrança 

Fato Gerador 88% 

Disposições Gerais 12% 

No caso do ITBI podemos ver claramente que o CEBRASPE “adora” cobrar o conhecimento do candidato 
sobre a ocorrência, ou não, do fato gerador em determinada situação fática. 

DISPOSIÇÕES GERAIS DOS CÓDIGOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

Também encontramos algumas questões que não versavam especificamente sobre determinado imposto, 
mas sobre taxas, contribuições e assuntos mais relacionados ao Direito Tributário. 

Tópico % de cobrança 

Zona Urbana x Zona Rural 33% 

Lançamento / Impugnação / Inscrição 17% 

Responsabilidade do Auditor Fiscal 17% 

Taxas e Contribuições 17% 

Taxas e Contribuições 17% 

Nesse caso, não sei se seria correto dizer que houve uma maior incidência na diferenciação entre “área 
urbana vs rural”. Esse é um tópico trabalhado dentro da aula sobre IPTU, entretanto, essa definição de zona 
urbana costuma ser extraída do nosso Código Tributário Nacional!  Quanto aos demais assuntos, tivemos 
uma cobrança equilibrada, mas, como foram poucas questões de cada um dos temas, acreditamos em uma 
exigência um pouco aleatória em relação aos assuntos mais gerais. 

Bom, acredito que conseguimos traçar um perfil da CEBRASPE e identificar os pontos nos quais devemos 
ficar mais atentos! 

Fico por aqui, deixando meu “Instagram” e me colocando à disposição para ajuda-los nessa caminhada. 
Aproveito a oportunidade para informá-los de que o Passo Estratégico também está no “Instagram”.  

Forte abraço! 

Abraão Pereira 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti 

Olá Senhoras e Senhores, 

Eu me chamo Thiago Cavalcanti. Sou funcionário do Banco Central do Brasil, passei no concurso em 
2010 para Analista de Tecnologia da Informação (TI). Atualmente estou de licença, cursando 
doutorado em economia na UnB. Também trabalho como professor de TI no Estratégia e participo 
da equipe do Passo Estratégico como Analista de Informática.  

Tenho graduação em Ciência da Computação pela UFPE e mestrado em Engenharia de Software. Já 
fui aprovado em diversos concursos tais como ANAC, BNDES, TCE-RN, INFRAERO e, claro, Banco 
Central. A minha trajetória como concurseiro durou pouco mais de dois anos. Neste intervalo, 
aprendi muito e vou tentar passar um pouco desta minha experiência ao longo deste curso. 

CEBRASPE (CESPE) 

A banca do concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de 
Eventos - CEBRASPE. O concurso em questão é do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
Fique atento, pois a banca costuma apresentar enunciados longos e cansativos. Nos enunciados 
encontramos textos bem trabalhados e com vocabulário repleto de linguagem metafórica. O 
CEBRASPE costuma cobrar um raciocínio mais analítico e que exija uma boa capacidade de 
interpretar dados e de gráficos. É necessário entender como a banca pensa e estudar pensando na 
forma como você pode ser cobrado durante a prova – só assim você poderá se sentir seguro para 
vencer um dos maiores desafios: as pegadinhas. Portanto, cuidado: com palavras generalistas, com 
grandes textos técnicos, com questões e textos aparentemente fáceis demais, pois o CEBRASPE 
trocar apenas um termo de uma afirmativa, fazendo com que ela se torne falsa por conta de uma 
palavra. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Abaixo temos a análise estatística dos assuntos do nosso concurso, baseada nos últimos concursos 
do CEBRASPE / CESPE. Nossa amostra para análise estatística foi baseada nas questões do conteúdo 
programático do último edital, que estiveram nos concursos que aconteceram nos últimos 5 anos e 
totalizaram 503 questões. Vejamos agora a análise estatística onde é possível determinar o tema 
com maior importância de acordo com as questões coletas nas provas elaboradas pela banca. 

Noções de Informática 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Conceitos básicos de sistemas operacionais, características dos 
principais sistemas operacionais do mercado (Windows) 

17,50% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Intranet e internet: navegação, correio eletrônico, busca e 
pesquisa. 

16,30% 

Conceitos básicos de segurança da informação, sistemas 
antivírus, sistemas de backup, criptografia, assinatura digital e 

autenticação. 

12,33% 

Conceitos e funções de aplicativos de editores de textos. 10,74% 

Conceitos e funções de aplicativos de planilhas eletrônicas 10,74% 

Intranet e internet: conceitos básicos e utilização de 
tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet e 

segurança ao seu acesso. Conceitos básicos de rede: 
componentes, topologia, estação e servidor, LAN e WAN. 

9,94% 

Conceitos básicos de sistemas operacionais, características dos 
principais sistemas operacionais do mercado (Linux) 

6,76% 

Gestão da informação e do conhecimento: conceitos básicos de 
dados, informação, conhecimento, sistemas de informação, 

extração de conhecimento utilizando análise de base de dados.  

5,17% 

Conceitos e funções de aplicativos de apresentações 3,78% 

Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de 
computadores (hardware e software), periféricos e dispositivos 

de entrada, saída e armazenamento de dados. 

2,98% 

Conceitos e funções de gerenciadores de banco de dados 2,39% 

Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e 
pastas. 

1,40% 

Observando a tabela acima podemos perceber que existe uma certa predileção do CESPE / 
CEBRASPE por alguns assuntos. Dentre os 12 assuntos listados, cinco compõem mais de 67% das 
questões. Por termos um conteúdo considerado pequeno, é importante você revisá-lo dando ênfase 
a esses 5 temas. Fique atento as dicas que darei nas aulas. 

O gráfico a seguir permite uma melhor visualização dos assuntos mais cobrados nas provas de 
Noções de Informática. 
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BÔNUS - DICA DE ESTUDO: PLANEJE SUAS REVISÕES 

Prof. Túlio Lages2 

Antes de efetivamente começar a revisar, é essencial que você planeje os dias em que as revisões 
acontecerão, o tempo que será dedicado a elas e quais conteúdos serão revistos. 

Planejar as revisões para um dado período evita que você, a cada dia, perca tempo analisando o que 
deverá ser revisado – e tempo é um dos recursos mais preciosos do concurseiro. 

A seguir, trazemos algumas formas interessantes de se planejar revisões: teste cada uma delas e 
verifique a qual método você se adapta melhor. 

Observação importante: tais métodos não devem ser encarados como formatos rígidos, de modo 
que você pode customizá-los para que se adequem melhor ao seu perfil, ok? 

O importante, no fim das contas, é que você realize revisões de forma periódica, 
independentemente do formato de organização e planejamento. 

Outra coisa: você verá que os métodos que trouxemos impõem a realização de revisões não somente 
após o término do conteúdo (que é como a maior parte dos concurseiros fazem), mas já durante o 
avançar de cada matéria. 

Ao se realizar revisões desde o início dos estudos, em que pese se avance um pouco mais devagar 
no conteúdo, você acaba lembrando mais do que já foi estudado durante toda a preparação, 
gerando alguns benefícios que considero muito importantes: 

a) maior sensação de segurança durante toda a preparação: sabe quando você se dá conta de que 
não se lembra nem do que estudou na semana anterior e fica extremamente inseguro se terá 
chances reais de passar no seu concurso? Pois é, ao se realizar revisões logo no início da sua jornada, 
você evita essa sensação de insegurança – e o fator psicológico é muito importante para os 
concurseiros. Muita gente desiste de estudar para concursos por conta da insegurança na 
preparação. 

b) aprender mais facilmente assuntos que dependem de conhecimentos de assuntos estudados 
anteriormente: ganhando agilidade nos estudos e mais confiança na sua aprovação. 

c) economia de tempo ao evitar o reestudo de todo o conteúdo nas revisões pós finalização de 
matéria: se você deixar para revisar uma dada matéria apenas quando finalizar a leitura da teoria e 
a realização dos exercícios, você vai ter esquecido tanto o que foi estudado que a sua revisão será 
muito demorada – na prática, você terá que reestudar praticamente toda a matéria como se 
estivesse estudando ela pela primeira vez. 

Feitos esses esclarecimentos, vamos às diversas formas de planejar e organizar suas revisões? 

                                                   
2 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e Direito 
Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

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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REVISÕES DE 24H/7D/30D 

Profs. Piero Albuquerque3 e Carlos Roberto4 

Este assunto é MUITO IMPORTANTE, essencial para uma execução de estudos verdadeiramente 
eficaz. Logo, preste bastante atenção! 

Não efetuar revisões é um erro primário, cometido por muitos alunos! Isso ocorre porque fazer 
revisões sistemáticas toma tempo, exige planejamento e muita disciplina, além de nos causar a 
impressão de que avançamos devagar com o conteúdo. 

É verdade que, fazendo revisões, você avança mais lentamente, porém com mais qualidade. Nosso 
trabalho está focado mais na qualidade do que na velocidade (considerando-se uma preparação 
antecipada, pré-edital). 

Revisões periódicas devem fazer parte diariamente dos nossos estudos, e isso nós não podemos 
abrir mão! São elas que fazem com que os conteúdos estudados saiam da parte do cérebro 
responsável pela nossa memória de curto prazo (coisas que esquecemos com facilidade) e passem 
a ser armazenados na parte incumbida da memória de longo prazo (que são aquelas informações 
que nós não esquecemos por meses e até anos!). 

Realmente é um desafio manter tudo que você estudou na memória. Em verdade, cremos que é 
impossível! Normalmente, podemos compreender bem o conteúdo ao lê-lo, mas temos sérias 
dificuldades em guardar um “oceano” de informações que os editais exigem. Se isso também 
acontece com você, saiba que é absolutamente normal! 

O resultado dessa consolidação do conhecimento dependerá, principalmente, da técnica que você 
utilizará para “forçar” o armazenamento do conteúdo na memória de longo prazo.  Mas, antes de 
falar em técnica de revisão, gostaríamos de esclarecer, brevemente, como funciona nossa memória. 

Basicamente, ela é segmentada em três partes: 

1. Memória de curto prazo: responsável por armazenar informações que rapidamente caem 
no esquecimento (cerca de 24h a 7 dias); 

2. Memória de médio prazo: responsável por armazenar informações que caem no 
esquecimento mais lentamente (cerca de 7 a 30 dias); 

3. Memória de longo prazo: responsável por armazenar informações que permanecem por 
meses/anos, sem cair no esquecimento. 

Durante a preparação para concursos públicos, nosso objetivo é guardar o maior número de 
informações em nossa memória de longo prazo. Entretanto, temos de concordar que é 
humanamente impossível que isso se estenda a todo o conteúdo. Sempre haverá aquela parte da 
matéria mais “decoreba” (prazos, competências, etc.) que caem no esquecimento facilmente 
(memória de curto prazo).  

                                                   
3 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Tributária 
Municipal e Arquivologia. Instagram: @professorpieroalbuquerque 

4 Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico de Português. Instagram: @prof_carlosroberto 

https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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O estudo eficiente é aquele que consegue equilibrar bem esses três tipos de memórias, de acordo 
com a complexidade do conteúdo. A figura abaixo exemplifica como seria uma distribuição 
MEMÓRIA X CONTEÚDO.  

 

Percebam que a menor parte deve estar na memória de curto prazo. Uma dica importante é deixar 
esse conteúdo para ser revisado na semana que antecede a prova, haja vista que são assuntos com 
tendência de rápido esquecimento. Por outro lado, a maior parte, obviamente, deverá estar 
consolidada na memória de longo prazo. Se você conseguir distribuir seu conhecimento adquirido 
como acima exemplificado (com pequenas variações), certamente você será um forte candidato às 
vagas dos próximos certames.   

Pois bem, futuros servidores. Falamos sobre memória e esquecimento para que vocês 
compreendam como funciona nosso cérebro. Contudo, é importante falarmos, também, sobre a 
Curva de Esquecimento de Ebbinghaus5.  

Tudo isso pode ser representado graficamente por uma curva, chamada “curva do esquecimento”. 
Vejamos: 

 
 
 
 

                                                   
5 Hermann Ebbinghaus foi o primeiro autor na psicologia a desenvolver testes de inteligência. Foi aluno de Wilhelm Wundt. 
Iniciou no século XIX as primeiras investigações sobre a memória; aplicou nestes estudos sílabas "non sense" para avaliar a 
capacidade e o tempo de armazenamento, assim como a facilidade de recuperação do material armazenado. Enunciou 
princípios sobre o armazenamento da memória e demonstrou que as memórias têm diferentes tempos de duração.  
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O gráfico deve ser entendido da seguinte forma: considera-se que você tem 100% de conhecimento 
quando acabou de ler a matéria. O maior esquecimento ocorre no primeiro dia (nas primeiras 24 
horas), por isso a curva é tão íngreme no começo. Agora, você já consegue relacionar que esse 
conteúdo estava armazenado na memória de curto prazo. 

Dessa forma, sugere-se que a primeira revisão (segundo contato com a matéria) seja feita no dia 
seguinte (24 h) após a leitura daquela informação. Assim, se você leu algo hoje, amanhã à noite, no 
máximo, deverá revisar o mesmo assunto. Essa revisão é muito importante e costuma ser 
relativamente rápida. Nessa primeira etapa, para cada hora estudada de conteúdo novo no dia 
anterior, gastam-se de 15 a 20 minutos com as revisões (importante respeitar essa proporção).  

A segunda revisão (terceiro contato com a matéria) desse mesmo assunto deve ser feita em torno 
uma semana depois (7 dias), e nela se deve gastar cerca de 10 a 15 minutos, aproximadamente. 
Aqui, parte do conteúdo começa a sair da memória de curto prazo para entrar na memória de médio 
prazo.  

Na terceira revisão (quarto contato com a matéria), feita após 30 dias, num tempo médio de 8 a 10 
minutos, boa parte do conhecimento passa a ficar armazenado na memória de longo prazo. Somente 
por meio de um contato exaustivo e repetitivo com a disciplina é que se consegue consolidá-la na 
memória de longo prazo. 

Mas como revisar? Revise somente o que você marcou (grifou ou sublinhou) de mais importante no 
seu material. Quando se estuda muitas matérias, o planejamento das revisões é para fixar o 
conteúdo na memória de longo prazo, sendo fundamental para o sucesso. Esse planejamento 
começa a ser feito no início, quando estamos aprendendo cada uma das matérias.  

Claro que efetuar essas revisões também vai depender da rotina de cada um, bem como da carga 
horária disponível para estudar, e tudo isso deve ser adaptado de acordo com a subjetividade de 
cada um. Em regra, um planejamento de estudos deve ser elaborado de forma personalizada! Por 
isso é importante que vocês acompanhem as dicas elaboradas pelos professores aqui do Passo 
Estratégico! 

Vamos ver um exemplo de revisões sistematizadas (24h, 7 dias e 30 dias) dentro do ciclo de estudos? 
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Suponha que uma pessoa tenha 4h:30min (270 min) disponíveis para o estudo diário. Para esse 
tempo disponível, montaremos um planejamento inicial composto de 4 disciplinas (duas para cada 
dia, de forma alternada). 

Dessarte, o planejamento inicial (do dia 1 ao dia 7) será o seguinte: 

 

Os números à esquerda correspondem às metas de estudo e o tempo de cada meta está sinalizado 
na coluna CH (Carga-horária). Vale destacar que são minutos líquidos. Caso ocorra interrupção 
durante seu estudo, o tempo paralisado não conta para o cumprimento da meta. Na verdade, é 
muito importante fazer pausas! Por exemplo: você pode fazer pausar de 5 minutos a cada 55 
minutos de estudo. Utilize-as para levantar e tomar um café ou ir ao banheiro. Isso faz você manter 
sua concentração sempre em alta! 

As células mais à direita de controle de páginas servirão para auxiliá-lo ao voltar a estudar aquela 
disciplina, de modo que ficará sempre registrado a página em que você interrompeu a leitura e em 
qual aula você se encontra. Essas anotações são fundamentais para as revisões, ok? Não deixe de 
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fazê-las! Há também um campo específico para controlar o percentual de acertos de questões, mas 
esse não é o foco da nossa explanação neste momento. 

Nas linhas marcadas em vermelho, destacamos as primeiras revisões (24h). Por exemplo:  
na meta 5, deve-se revisar (em 15 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 
totalizando 30 minutos de revisão (15min Matéria 1 + 15 min Matéria 2). 

A partir do oitavo dia, devem-se fazer, continuamente, as revisões dos 7 dias. Isso ocorre, pois o 
conteúdo inicialmente estudado começa a cair no esquecimento, conforme vimos no gráfico acima. 
Um detalhe importante é que permanecem as revisões de 24 h dos conteúdos novos, ou seja, o ciclo 
de estudos passa a ser composto por duas revisões diárias (24 h e 7 dias), conforme figura abaixo: 

 

Nas linhas marcadas em azul, destacamos as segundas revisões (7 dias). Por exemplo:  
na meta 24, deve-se revisar (em 10 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 
totalizando 20 minutos de revisão (10min Matéria 1 + 10 min Matéria 2). 

O ciclo de estudos seguirá com essas duas revisões (24 h e 7 dias) até o trigésimo dia (D30), a partir 
do qual se torna imprescindível proceder às revisões dos 30 dias. 
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Nas linhas marcadas em laranja, destacamos as terceiras revisões (30 dias). Por exemplo:  
na meta 117, deve-se revisar (em 8 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 
totalizando 16 minutos de revisão (8 min Matéria 1 + 8 min Matéria 2). 

E como revisar? Nunca é demais repetir: revisão É RELER o conteúdo, por meio das marcações! Não 
é tempo destinado à elaboração de resumos ou mapas mentais, nem à resolução de questões (salvo 
algumas exceções como matérias de exatas, por exemplo, em que as aulas são basicamente 
resolução de questões). 

Portanto, o aluno deve reler o conteúdo estudado, o exato intervalo de páginas que ele estudou no 
dia a ser revisado, baseando-se somente nas marcações (grifos ou sublinhados).  

Fazendo isso você estará dando sempre um “F5”na memória e minimizando a curva do 
esquecimento! 

REVISÃO POR ASSUNTOS 

Prof. Túlio Lages 

Nesse método, a revisão é realizada sempre que se termina de estudar um determinado assunto. 

Assim, para um dado assunto, após ler todo o seu conteúdo e realizar uma bateria de questões sobre 
ele, faça uma revisão inteira do tema antes de começar a estudar o assunto seguinte. 

Utilize o tempo que for necessário para completar a revisão inteira do assunto, dentro do tempo 
destinado ao estudo da matéria, conforme previsto no seu ciclo de estudos. 

O benefício dessa forma de organizar suas revisões é que você obtém uma visão global do assunto, 
ficando mais fácil de entender como se relacionam os diversos pontos que o compõem. 

Além disso, a revisão por assuntos pode ser utilizada em conjunto com o método 1/70/30 e com o 
método 4.2. 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Ainda, é possível agrupar dois ou mais assuntos já estudados para serem revisados em conjunto, 
quando se tratar de assuntos muito curtos ou que foram vistos há muito tempo e, por isso, estão 
um bom tempo sem serem revisados. 

Se você não possui muito tempo disponível aos estudos, pode deixar de efetuar revisões integrais 
de assuntos que não são muito cobrados ou que você esteja com um ótimo percentual de acertos 
das questões, priorizando, assim, revisões de assuntos que “caem” muito ou sobre os quais você não 
está com uma boa compreensão. 

Para dar uma turbinada na sua revisão por assuntos, você pode utilizar o Passo Estratégico, 
notadamente para aqueles assuntos que você está com maior dificuldade ou que possuem mais 
chances de serem cobrados na sua prova. 

REVISÃO INTEGRAL DA MATÉRIA 

Prof. Túlio Lages 

Depois de finalizar o estudo de uma dada matéria, é necessário que ela seja revista periodicamente 
até o dia da sua prova, para manter um nível mínimo de retenção de seu conteúdo. 

Enquanto não terminou de estudar todas as matérias, sugiro que a revisão de uma dada matéria 
finalizada seja realizada a cada dois ou três meses (de seu término ou da última revisão integral), 
valendo esclarecer que não se trata de um número rígido, podendo ser um pouco mais ou um pouco 
menos. 

O importante é que a revisão seja realizada de tempos em tempos, em um período que não seja 
demasiadamente longo a ponto de você se esquecer demais do que foi estudado, nem curto demais 
a ponto de prejudicar o avanço das matérias ainda não finalizadas, em razão do tempo de estudado 
demandado. 

Obviamente, quando todas as matérias houverem sido completamente estudadas, seu ciclo de 
estudos basicamente será um ciclo de revisões, em que todas as (ou pelo menos boa parte das) 
matérias serão revisadas de forma alternada. 

Anote as horas líquidas demandas para revisar cada matéria por completo e compare com revisões 
anteriores – você perceberá que cada revisão demandará um tempo cada vez menor, até chegar a 
um valor mais ou menos constante. 

Em reta final, ter o conhecimento do tempo necessário para realizar a revisão completa de cada 
matéria lhe ajudará a organizar melhor os estudos, priorizando matérias e assuntos que lhe renderão 
mais pontos em prova. 

Para dar uma turbinada na sua revisão por matérias, você pode utilizar o Passo Estratégico, 
notadamente para aquelas matérias que valem mais pontos na sua prova. 

 

 

http://bit.ly/passoest
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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