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Tarefa: 
Tarefa a ser realizada: 
Revise, a partir de seus resumos, os seguintes assuntos: Emprego e Colocação dos
Pronomes Pessoais. Pronomes. Preposição e Conjunção. 

Data Sugestão de Ordenação Acertos/
Total

Tempo gasto nos
exercícios Tempo gasto na tarefa Previsão de Revisão?

1) Português

2) Direito
Constitucional

3) Direito
Administrativo

4) Contabilidade Geral

5) Raciocínio Lógico

6) Tecnologia da
Informação

7) Estatística

8) Economia

9) Direito Penal

10) Contabilidade
Pública

11) Direito Tributário

12) Direito Civil

1) Português

Tarefa - assunto: Emprego e Colocação dos Pronomes Pessoais. Pronomes. Preposição e
Conjunção.

Resumos.

João - 704.563.879-51

"Para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo"
Equipe de consultores - LS Sistema de Ensino

1

Meta 16 15/10/2020



 
OBSERVAÇÃO 1: Iniciaremos a resolução de questões já na próxima tarefa. 
OBSERVAÇÃO 2: Leia as dicas ao final desta tarefa e complemente seu resumo com elas,
caso ainda não estejam no seu resumo. 
 
Dicas e Conteúdo: 
Pronomes: 
Emprego dos Pronomes Pessoais: 
- Os pronomes átonos "lhe" e "lhes" substituem objetos indiretos (com preposição). 
- Oos pronomes "me, te, se, nos, vos" são "curingas", podem funcionar como objeto direto ou 
objeto indireto. Nesses casos, é preciso olhar para a regência do verbo. 
- BIZU: para saber a função do pronome, troque-o por um nome masculino. 
Pronomes Pessoais Retos e Pronomes Pessoais Oblíquos: 
-  A  relação do  pronome é  com o  substantivo.  Pode vir  ao  lado  do  substantivo  (Pronome
Adjetivo) ou substituindo-o (Pronome Substantivo). 
- Pronomes pessoais retos funcionam como sujeito e pronomes pessoais oblíquos funcionam
como complemento (tudo que não seja sujeito). 
-Pronomes “ele, ela, nós, vós, eles, elas: quando oblíquos são sempre preposicionados”. 
Pronomes de Tratamento: 
-  O pronome de tratamento vem substituir o pronome reto TU. 
- Com os pronomes de tratamento, o verbo e os pronomes correspondentes ficam na 3ª pessoa
. 
- BIZU: a) Vossa excelência: quando se está falando com a pessoa; b) Sua excelência: quando
se está falando da pessoa. 
- Aí você pode usar um macete: substitua o pronome de tratamento por “VOCÊ”. 
Pronomes Indefinidos: 
- Pronome indefinido tem sentido vago, de generalização. Aplica-se à 3ª pessoa. 
-  Diferença de Pronome Indefinido X Advérbio:  a)  Pronome Indefinido se relaciona com o
substantivo.  Já o Advérbio com Verbo,  Adjetivo ou outro Advérbio;  b)  Semanticamente,  o
Pronome  Indefinido  indica  ideia  de  quantidade  indefinida.  Já  o  Advérbio  indica  ideia  de
intensidade. 
-  Diferença  entre  Pronome  Indefinido  X  Adjetivo:  a)  Semanticamente,  o  Pronome
Indefinido indica ideia de vaga. Já o Adjetivo qualifica o nome a que se refere. Dica: o Pronome
Indefinido vem ANTES do Substantivo, já o Adjetivo vem DEPOIS do Substantivo. 
Pronomes Demonstrativos: 
-  Demonstrativo no Espaço: a) Isto, este, esta: para apontar o que está perto de quem fala; b)
Isso, esse, essa: aponta para o que está longe de quem fala e perto de quem ouve; c) Aquilo,
aquele, aquela: para apontar algo que está distante tanto do falante quanto do ouvinte. 
- Demonstrativo no Tempo: a) Isto, este, esta: para momento presente ou para futuro próximo;
b) Isso, esse, essa: aponta para passado não distante; c) Aquilo, aquele, aquela: aponta para
um passado ou um futuro distantes. 
- Demonstrativo no Texto: a) Isto, este, esta: aponta para uma informação que ainda virá no
texto; b) Isso, esse, essa: aponta para uma informação que já apareceu anteriormente no texto.
c)  Com dois  antecedentes (ou mais),  ESTE para o mais próximo,  AQUELE para o mais
distante; d) Para resumir os antecedentes (falar de todos), usar ESSE (ex: João, Maria e José.
Esses três alunos são exemplares). 
-  Para  algumas  Bancas  (mais  modernas,  como  FCC,  CESPE,  ESAF,  FGV),  em Provas 
Objetivas, é possível usar ESSE e ESTE (ex: O aluno foi aprovado. Esse/Este meu aluno é
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exemplar). 
Outros Pronomes Demonstrativos: 
- Possíveis classificações e aplicações que as palavras o, a, os, as: Serão demonstrativos
SEMPRE que puderem ser substituídos por outros demonstrativos. 
- Muitas vezes, o “o” será pronome demonstrativo quando vier precedido de QUE ou DE. 
- Mesmo e próprio podem funcionar como demonstrativo com valor de reforço (ex: ele mesmo
foi ao evento). 
Funções Endo e Exofórica: 
- Função Endofórica (está dentro do texto): a) Anafórica: retoma algo que já foi dito no texto; b)
Catafórica: aponta para termo que vem depois. 
- Função Exofórica (Dêitica): função da situacionalidade. Depende da situação da produção
textual. Pode depender do espaço, momento de produção textual (tempo) e do autor do
texto. 
- Não use dêitices em provas discursivas. 
Pronomes Possessivos: 
-  Indicam posse em referência às três pessoas no discurso: a) na 1ª pessoa: meu, minha,
nosso, nossa; b) na 2ª pessoa: teu, tua, vosso, vossa; c) 3ª pessoa: seu, sua, seus, suas. 
- O pronome possessivo sempre concorda com o nome que vem depois dele. 
- Atenção à dica: Há duas maneiras de indicar posso no discurso: a) com pronome possessivo;
b) com pronome oblíquo átono com valor possessivo. 
Pronomes Relativos: 
- Muita atenção aos pronomes relativos! Esse é um assunto campeão em provas. 
- R retoma (substitui) um antecedente (um substantivo ou um pronome substantivo). 
- QUE/QUAL: Substitui coisas ou pessoas. Ele só não pode substituir o pronome relativo
CUJO. 
- Pronome relativo QUEM: retoma pessoa, sempre antecedido de preposição. 
- Pronome relativo ONDE (quando o verbo pede a preposição EM): retoma antecedente com
ideia de LUGAR. Pode usar, ainda, AONDE (quando o verbo pedir a preposição A) e DE ONDE
(verbo pede a preposição DE). 
- Pronome relativo COMO: antecedente indicar modo, maneira, forma. 
- Pronome relativo QUANDO: antecedente dá ideia de tempo. 
- Pronome relativo QUANTO: quando o antecedente dá ideia de QUANTIDADE. 
- Pronome relativo CUJO: sempre que houver dois substantivos entre eles e indicar ideia de
POSSE. 
- Mandamentos para o uso do CUJO: 
a) sempre entre dois substantivos; 
b) ideia de posse (do segundo para o primeiro substantivo, colocando a preposição DE no
meio); 
c) concorda com o substantivo SEGUINTE, que vem depois; 
d) Não pode vir seguido, nem antecedido, de artigo (pode vir com preposição); 
e) somente o CUJO indica posse (não pode ser substituído por outros pronomes relativos). 
 
Colocação Pronominal: 
- a) ênclise - pronome átono aparece após o verbo; b) próclise - pronome átono parece antes do
verbo; c) mesóclise (entre o radical e as desinências) - aparece no meio do verbo. 
- A mesóclise só ocorre nos tempos futuros (futuro do presente e futuro do pretérito). 
-  Você  deve  saber  6  coisas  sobre  colocação  dos  pronomes  oblíquos átonos:  1  regra,  2
exceções e 3 proibições. 
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- 1 regra geral: 
a) palavra  invariável  atrai  o  pronome,  havendo próclise.  Palavras  invariáveis:  advérbio,
pronomes, preposições, conjunções subordinativas. 
- 3 proibições: 
a) iniciar oração com pronome oblíquo átono (me empresta / empresta-me); 
b) colocar o pronome após futuros (emprestarei-te / emprestar-te-ei; 
c) colocar o pronome após particípio (tinha emprestado-lhe o lápis / tinha lhe emprestado o
lápis OU tinha-lhe emprestado o lápis). 
- 2 exceções: 
a) com verbo no infinitivo, a ênclise estará sempre correta, mesmo aparecendo palavra atrativa
antes do verbo (os dois estão corretos); 
b)  com conjunções coordenativas,  pode  próclise  ou  ênclise  (ele  chegou tarde,  porém a
encontrou / ele chegou tarde, porém encontrou-a). 
 
 
Preposição: 
- Preposições e conjunções podem ser substituídas uma por outra. Ocorrendo isso, podem ser
necessárias alterações na estrutura da frase. 
- A preposição tem valor gramatical quando o termo anterior "pede" essa preposição. 
- Dica: para a analisar o valor semântico da preposição, olhe para a expressão que vem
depois da preposição (essa dica vale para conjunções também). 
 
 
Conjunções: 
Conjunções Coordenativas: 
- Conjunção coordenativa liga orações de sentido completo ou termos que têm a mesma função
gramatical. 
-  As  Conjunções  Coordenativas  classif icam-se  em:  ADITIVAS,  ADVERSATIVAS,
ALTERNATIVAS (alternância ou escolha), CONCLUSIVAS, EXPLICATIVAS 
- Atenção que a conjunção "nem" (e + não) é conjunção ADITIVA, não alternativa. 
- A conjunção "pois", com sentido de conclusão, assim o será se for deslocado (após o verbo).
Ex: Ele estava pronto, não ficou, pois, nervoso. 
-  Cuidado:  é  importante  saber  que  as  conjunções  adversativas,  além  da  ideia  de
contraste/oposição, também podem apresentar ideia de compensação/ressalva. 
-  É muito  importante  saber  que  algumas  bancas  usam  conclusão  como  sinônimo  de
consequência. 
Conjunções Subordinativas Integrantes: 
- A oração por elas introduzida completa ou integra o sentido da principal (mas não têm valor
semântico). Inicia uma oração substantiva. Pode ser: QUE ou SE. 
- Dica: troque pelo pronome substantivo ISSO. 
Conjunções Subordinativas Adverbiais: 
-  Concessivas: introduz uma oração que traz ideia contrária à da principal,  sem impedir  a
realização da outra oração. 
- A conjunção concessiva sempre leva o verbo para o subjuntivo. 
- Porquanto (equivale a "porque") e não o confunda com portanto. Fique esperto que isso cai em
prova! 
- Causal: é um fato que faz com que outro ocorra. 
-  O "que" terá ideia de consequência se tiver como antecedente na oração principal  uma
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palavra como "tal, tão, cada, tanto, tamanho". 
- Dicas para CAUSA x EFEITO:  
1) Sentir o "cheiro" de causa e efeito; 
2) Organizar cronologicamente os acontecimentos (a "causa" acontece antes do "efeito"); 
3) A conjunção recebe o nome da ideia que vem "após" ela (NÃO antes).
 
 
 
 

 

 
Tarefa: 
Na tarefa de hoje, faremos a nossa primeira Revisão Parcial, abordando todos os assuntos
estudados até o momento. Porém, nossa estratégia mudará, você deverá partir diretamente
para a bateria de questões, deixando um tempo reservado ao final para fazer a sua revisão
remissiva (conforme erros e dúvidas). Aproveite para aprimorar os seus grifos e marcações na
sua constituição e em seus resumos e anotações pessoais. 
 
Assuntos tratados: Constituição: conceito e classificações. Hierarquia e Aplicabilidade
das normas Constitucionais. Poder Constituinte. Interpretação Constitucional. Princípios
Fundamentais. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Direitos Sociais; Nacionalidade.
Direitos  Políticos;  Partidos  Políticos.  Da  Organização  do  Estado  (arts  18  a  36).  Da
Administração Pública (arts. 37 a 43). 
 
1) Resolva as questões do caderno elaborado no www.tecconcursos.com.br (lembre-se
do processo de favoritação) 
 
LS Concursos - D. Constitucional Experiente avançado - Tarefa 04 (51 questões) 
 
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q184Ea 
 
Atenção! Como forma de complementar a bateria de questões, ao passo que for resolvendo, vá
lendo as observações e bizús que trouxemos no “Conteúdo das dicas”. 
 
2) Analise os comentários das questões que tenham sido objeto de erro ou dúvida e, se
necessário, faça os grifos e anotações pertinentes.
 
 
Dicas e Conteúdo: 

2) Direito Constitucional

Tarefa - assunto: REVISÃO (Tarefas 1, 2 e 3)

TEC Concuros + CF/88 + Resumos e anotações pessoais do próprio aluno
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OBSERVAÇÕES E BIZÚS SOBRE O CADERNO DE QUESTÕES (a numeração corresponde
ao número da questão no caderno no TEC) 
 
2) “conceito sociológico da constituição não consiste em textos normativos, como as leis, mas
na soma dos fatores reais de poder.” 
 
Ainda, no comentário do aluno “LLUCASMPG2018” há a definição dos sentidos Sociológico, 
Jurídico, Político e Cultural. 
 
3) Atente-se, as normas de eficácia contida podem ser restringidas (ou suspensas) pela lei,
desde  que  autorizada  pela  CF,  ou  pela  incidência  de  outras  normas  constitucionais.
Especificamente sobre o direito de reunião, esse pode ser restringido ou suspenso, não por lei
infraconstitucional, mas circunstancialmente em períodos de estado de defesa ou de sítio. 
 
4)  Leia  atentamente o  comentário  do professor,  em especial  a  parte  que define mutação
constitucional. 
 
5) No comentário do professor, ao final, ele traz breves definições dos princípios interpretativos 
das normas constitucionais.  
 
6)  Em detrimento  ao comentário  do  professor,  confira  no  Fórum dos alunos esquemas e
definições dos métodos interpretativos das normas constitucionais. 
 
7)  Questão interessante sobre um princípio  pouco conhecido,  o  Princípio  Representativo.
 Ainda,  no  comentário  do  aluno  “André  Juneo”  há  definições  sobre  cidadania,  princípio
democrático e princípio representativo. 
 
8) Nos comentários, mnemônicos que podem ajudar a diferenciar forma de estado, forma de
governo, sistema de governo. 
 
9) Questão interessante e difícil,  pois cobra conhecimentos variados aplicados a um caso
concreto. Note que, ao impetrar o MS, a associação está defendendo seu direito líquido e certo
de não ter suas atividades suspensas por determinação do MP, e não seu direito líquido e certo
de praticar atos de racismo. 
 
10) No comentário do professor, atente-se à diferença entre quebra do sigilo das comunicações
telefônicas  (o  famoso  “grampo”)  e  a  quebra  do  sigilo  telefônico.  Ainda,  perceba  que  a
fiscalização tributária tem a prerrogativa de ter acesso ao sigilo bancário e fiscal, e que isso não
significa quebra, mas transferência do sigilo. 
 
14) Não confunda a resposta dessa questão com o caso do mandado de segurança coletivo,
pois esse último é caso de substituição processual, portanto, não necessita de autorização.
Esquematizando: 
 
Representação - necessita de autorização. 
CF, art. 5, XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade
para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 
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Substituição - não necessita de autorização. 
CF, art. 5, LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
b)  organização  sindical,  entidade  de  classe  ou  associação  legalmente  constituída  e  em
funcionamento  há  pelo  menos  um ano,  em  defesa  dos  interesses  de  seus  membros  ou
associados; 
 
CF, art. 8, III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 
 
15) Súmula 630 - STF 
A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão
veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.  
 
Súmula 625 - STF 
Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. 
 
Súmula 271 – STF 
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. 
 
Súmula 267 – STF 
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 
 
17) A CF/88 criou o Mandado de Injunção, ADI por omissão e o Habeas Data. 
 
22) Capacidade eleitoral ativa: Capacidade de votar (alistabilidade); 
      Capacidade eleitoral passiva: Capacidade de ser votado (elegibilidade). 
 
26) Excelente comentário do professor, especialmente na parte que aprofunda nos detalhes. 
 
28) Em relação ao meio ambiente, atentar-se a essas duas competências trazidas pelas CF/88: 
 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 
 
30) Questão decoreba, mas que traz, no comentário do professor, uma excelente dica para o
estudo pós-edital. 
“Quando  a  prova  for  para  algum cargo  municipal,  é  bom que  você  guarde  ao  menos,  a
população do Município para o qual você estará prestando concurso, pois o que tem acontecido
é que as provas têm perguntado o limite máximo de um Município com a população semelhante
àquele em que está ocorrendo a prova” 
 
34) e 35) Atenção às diferenças entre a intervenção espontânea x intervenção provocada. 
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41)  interessante  esquematização  do  aluno  “Jão  das  Neves”  sobre  as  possibilidades  de
acumulação dos proventos de aposentadoria.
 
 
 
 

 

 
Tarefa: 
Assunto: Entidades paraestatais e terceiro setor: serviços sociais autônomos, entidades de
apoio, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, organizações
da sociedade civil 
 
 
Tarefa 
1. Faça uma revisão dos assuntos elencados acima pelo material de sua preferência ou através
de um dos materiais indicados. Não gaste mais de 0130h 
2. Faça as questões ímpares do caderno 4 - DAD - fiscal e controle, disponível em 
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q17yMp 
3. Ao final, veja os comentários das questões que você errou 
 
Dicas e Conteúdo: 
1) Terceiro Setor: A doutrina aponta a coexistência de três setores distintos da economia
nacional, a saber: 
- Primeiro Setor: Estado (setor público), compreendendo a Administração Direta e a Indireta. 
- Segundo Setor: Mercado (setor privado), espaço dedicado à iniciativa privada, em que a
atuação dos agentes econômicos é voltada para a obtenção de lucro. 
- Terceiro Setor: Organizações de natureza privada, sem objetivo de lucro, que, embora não
integrem a Administração Pública, dedicam-se à consecução de objetivos sociais ou públicos
(Setor público não estatal). Entre as entidades que compõem o Terceiro Setor podemos incluir
aquelas declaradas de utilidade pública, os serviços sociais autônomos (como SESI, SESC,
SENAI), organizações sociais (OS) e as organizações da sociedade civil de interesse público
(OSCIP). 
  
  
2) Parceria Voluntária: Atentem que, diferentemente das OS e das OSCIPs, não há
qualificação da entidade parceira. A formalização da parceria pode ser realizada por dois

3) Direito Administrativo

Tarefa - assunto: Entidades paraestatais e terceiro setor: serviços sociais autônomos, entidades de
apoio, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, organizações da
sociedade civil

TEC CONCURSOS - TEC CONCURSOS - 2020 - TEC CONCURSOS
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instrumentos distintos: o termo de colaboração e o termo de fomento. Os institutos são bastante
assemelhados, sendo diferenciados apenas no que concerne ao parceiro que propõe as
finalidades de interesse público a serem atingidas com a parceria. Assim, enquanto no termo de
colaboração a proposta é oriunda da Administração, no termo de fomento a proposta parte
do parceiro privado. 
  
3) Serviços Sociais Autônomos: São todos aqueles instituídos por lei, com personalidade de
Direito Privado, para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos
profissionais, sem fins lucrativos, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou
por contribuições parafiscais. São exemplos de serviços sociais autônomos as entidades do
denominado sistema “S” (SESI, SESC, SENAI, SENAC). 
- Principais características: 
- Pessoas jurídicas de direito privado; 
- Executam atividades privadas de interesse público, sem fins lucrativos, em cooperação com o
Poder Público; 
- Fazem parte do Terceiro Setor (não integram a Administração Pública); 
- Sua criação depende de lei autorizadora; 
- São mantidos por dotações orçamentárias e contribuições parafiscais; 
- Estão submetidos a controle estatal e à fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas; 
- Seus funcionários são regidos pela CLT, não precisam ser admitidos por concurso público e
não se submetem ao teto remuneratório previsto na Constituição Federal. 
  
4) Entidades de Apoio (principais características): 
- Não integram a Administração Pública; 
- Pessoas jurídicas de direito privado; 
- A sua criação não depende de autorização legal; 
- Exercem serviços não exclusivos do Estado; 
- Não recebem dotações orçamentárias ou contribuições parafiscais; 
- Só se submetem ao controle dos Tribunais de Contas quanto à prestação de contas de
recursos recebidos do Poder Público. 
 
 
 

 

 
Tarefa: 
Assuntos Tratados: Estoques / Apuração do resultado / DRE (básico) / Balanço Patrimonial
(básico) 

4) Contabilidade Geral

Tarefa - assunto: Grupo 2 - Estoques / Apuração do resultado / DRE (básico) / Balanço Patrimonial
(básico);

Resumos e anotações pessoais + Tec Concursos
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Agora avançaremos para a segunda tarefa abordando o grupo 2 de assuntos, conforme
informamos em nossas Orientações Técnicas. Diferentemente do que fizemos em nossa tarefa
anterior, agora você deverá avançar diretamente para a bateria de questões, deixando um
tempo reservado ao final para fazer a sua revisão remissiva (conforme erros e dúvidas) e
aprimoramentos dos seus resumos e anotações pessoais. 
 
1) Resolva as questões do caderno elaborado no www.tecconcursos.com.br. 
2) Analise os comentários das questões que tenham sido objeto de erro ou dúvida. 
 
Contabilidade - Avançado– G2 (02) - LS Concursos (54 questões) - tempo ideal: 135 minutos 
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q18EjH 
Filtros utilizados: 2014 a 2020 / Área: Fiscal, Tribunal de Contas, Tribunais (Servidores) / Bancas: FCC, Cespe, FGV, Vunesp, Fundatec,

Fepese/ Assuntos: descritos na tarefa / Remover anuladas, desatualizadas e alteradas/ Obs.: algumas questões podem ter sido removidas

manualmente para adequar o caderno ao escopo dos nossos estudos. Questões sem comentários não foram removidas, pois algumas das

questões mais recentes ainda não possuem comentários, sem contar que os comentários dos próprios alunos auxiliam no estudo. 
  
 
Dicas e Conteúdo: 
- Não custa ressaltar: em todas nossas tarefas de revisões, o ideal é que você utilize o seu
próprio material de revisão (anotações e resumos pessoais), recorrendo ao material teórico
somente para fins de apoio. 
 
- Caso você não tenha resumos, sugerimos a utilização dos resumos do professor Feliphe
Araújo, fornecidos gratuitamente no seguinte link: 
https://www.exponencialconcursos.com.br/resumao-gratis-de-contabilidade-geral 
 
- Em todos os casos de resolução de questões, confira atentamente o comentário de todas as
questões que errou ou que geraram dúvida e anote-as para que possamos conferi-las
novamente em nossa última revisão. Uma boa forma de fazer isso é assinalando-as como
favoritas, e salvando-as em uma pasta chamada "Contabilidade - Avançado". 
 
 
 

 

 
Tarefa: 
Tarefa:  

5) Raciocínio Lógico

Tarefa - assunto: Equivalências Lógicas, Condição Necessária e Suficiente, Negações Lógicas

Revisão
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- Revise por meio das suas anotações, resumos ou próprio material, os seguintes assuntos: 
Equivalências lógicas
Condição necessária e condição suficiente
Algebra de proposições
Negação de proposições compostas
Negação de proposições quantificadas

 
- Acesse o site TEC CONCURSOS utilizando o link www.tecconcursos.com.br, aplique os filtros
descritos abaixo e resolva as 31 questões (Link do Caderno de Questões: 
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q17XWn). 
  
FILTROS 
- Matéria/assunto: Raciocínio Lógico -> “Lógica de proposições” -> "Condição necessária e
suficiente"; “Equivalências lógicas”; “Álgebra das proposições” 
- Ano: 2015 a 2020; 
- Area do Concurso: Fiscal e Gestão e Controle 
- Banca: CESPE, FCC, FGV  VUNESP 
- Questões: Dificuldade Fácil, Remover anuladas; remover desatualizadas; remover não
comentadas 
 
Dicas e Conteúdo: 
Resolução de Questões: 
- Busque um lugar isolado, evitando qualquer interferência de telefone, pessoas, etc; 
- Concentre-se para buscar na memória a teoria exigida para resolução das questões; 
- Tempo médio para resolução das questões: 3 min. por questão; 
- Ao longo da resolução das questões, selecione aquelas que gerarem dúvidas, ou seja, aquelas
que você não teve certeza absoluta da resposta (mas resolva todas elas, mesmo essas que
geraram dúvidas); 
- Quando terminar todas as questões, confira o gabarito; 
- Com relação às questões que errar e/ou que acertar com dúvidas, verifique os respectivos
comentários do professor; 
- Caso os comentários do professor não sejam suficientes para eliminar por completo as suas
dúvidas, recorra à teoria respectiva; 
- Adicione aos seus resumos informações doutrinárias ou jurisprudenciais referentes às
questões que errou e que acertou com dúvidas; 
- Deixe essas questões que errou e que acertou com dúvidas selecionadas como favoritas para
serem refeitas em tarefas futuras de revisão. 
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Tarefa: 
1. Revise a teoria relacionada aos assuntos citados no cabeçalho desta tarefa. 
 
Atenção: verifique que a quantidade de assuntos é bastante extensa, por isso programe bem a
sua  revisão  para  caber  em  um  tempo  máximo  de  3h.  Um  dos  objetivos  desse  roteiro  é
justamente capacitar o aluno a realizar revisões cada vez mais rápidas de assuntos cada vez
mais extensos, competência-chave para que você possa relembrar o conteúdo total da disciplina
nos dias que antecedem a prova. Portanto, objetividade é fundamental: foque nos pontos mais
importantes, mais úteis para a resolução de questões, e nos quais você costuma ter dificuldade.
Acostume-se a  direcionar  sua atenção na revisão exclusivamente  com base nesses dois
critérios. Se é cobrado em questões e você tem dificuldade naquele ponto, inclua na revisão.
Precisa atender a ambos os critérios! Se não atende a um desses critérios, não perca seu
tempo na revisão com aquele ponto. 
 
 
 
Dicas e Conteúdo: 
A seguir, seguem algumas dicas para te ajudar a recordar pontos importantes da teoria
envolvida nesta tarefa:  
 
 
Business Intelligence (BI) 
 
- BI (Business Intelligence) é um conceito amplo, que combina uma série de técnicas com o
objetivo de usar os dados corporativos para possibilitar análises e tomadas de decisões de
negócio. 
 
- Data Warehouse (DW): é o PROCESSO de integração dos dados CORPORATIVOS de uma
empresa em um ÚNICO repositório.  Trata-se de um ambiente de suporte  à TOMADA DE
DECISÃO. Muitas vezes, o DW também designado como o próprio REPOSITÓRIO dos dados
corporativos integrados.  
 
- O DW corresponde a um conjunto de bases de dados setoriais (Data Mart), com informação de
interesse para a empresa EM GERAL. Atenção: afirmações de que o DW é usado apenas por
certas áreas da empresa são FALSAS.  
 
-  Uma das características marcantes do DW é ser  NÃO VOLÁTIL,  ou seja,  os dados são

6) Tecnologia da Informação

Tarefa - assunto: Business Intelligence (BI): Data Warehouse, modelagem multidimensional, OLAP
e ETL. Gerência de Projetos: PMBOK. Governança de TI: COBIT.

Material de revisão do aluno.
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carregados e analisados, ocorrendo poucas alterações (só as devidas a eventuais correções de
erros, manutenções). Os dados, após carregados, geralmente não serão mais apagados ou
alterados, pois constituem, em última análise, um histórico das diversas operações da empresa
ao longo do tempo. 
 
- A granularidade é nível de sumarização dos detalhes disponíveis nos dados.   
 

Considere que em um DW eu tenha a consolidação de vendas por semana da minha
empresa detalhada por ESTADO;  
 
Se eu precisar da informação detalhada por CIDADE, precisarei usar uma granularidade
MENOR (o nível de sumarização de uma consolidação por Estado é MAIOR que o nível de
sumarização de uma consolidação por Cidade);  
 
Da mesma forma,  precisarei  usar  uma granularidade menor para ter  a informação de
vendas POR DIA, ao invés de POR SEMANA;  
 
Repare que uma granularidade mais BAIXA requer um maior espaço de armazenamento
(são mais informações), mas resulta em uma possibilidade de responder a consultas mais
detalhadas (se  eu  tenho a  informação por  DIA,  consigo  ter  a  mesma informação por
SEMANA, mas o contrário não necessariamente é verdadeiro).  
 

- O Data Mart é um armazém de dados setoriais, construído para atender aos interesses de uma
determinada área dentro da empresa (vendas, marketing, recursos humanos, etc).  
 
-  Lembre-se:  o  propósito  de  um  DW  é  DIFERENTE  dos  bancos  de  dados  operacionais
(transacionais) da empresa, onde se registram os dados do dia a dia de operações. No DW, os
dados são colocados em formato específico para possibilitar a análise.  
 
- ETL é a sigla para “Extraction, Transform and Load” - Extração, Transformação e Carga. Esses
são os processos que se precisa aplicar aos dados dos sistemas da empresa para se criar um
Data Mart ou um Data Warehouse. A extração corresponde à coleta dos dados nos sistemas de
origem, geralmente operacionais. A transformação é o processo de adequar esses dados aos
formatos mais adequados ao DW, respeitando-se as regras de negócio. E a carga é o processo
final, de incluir os dados no DW.  
 
- BI (Business Intelligence) também pode ser referenciado como um PROCESSO de tomada de
decisões, no qual a informação é repassada de uma forma adequada aos decisores, dando
subsídios  a  uma  decisão  embasada  em  informações  relevantes  (geralmente,  dados
consolidados, oriundos de um DW ou Data Mart).   
 
- Na modelagem dimensional (ou multidimensional) em esquema de ESTRELA, há uma Tabela
de Fatos, que é o elemento central, e várias Tabelas de Dimensões, sempre interligadas à
Tabela de Fatos por um identificador. A Tabela de Fatos normalmente é muito grande, ao passo
que as Tabelas de Dimensões são relativamente pequenas.  
 
- Por exemplo, a Tabela de Fatos pode conter todas as vendas realizadas pela empresa. Uma
linha nessa tabela pode ser da forma: Data da venda, Hora da venda, Loja em que ocorreu a
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venda, Produto vendido, Valor da venda e Cliente. Repare que, numa grande empresa, essa
tabela pode ser enorme.   
 
- Já uma Tabela de Dimensão Produto, por exemplo, conterá os dados de cada Produto que a
empresa comercializa, e uma linha pode ser da forma: Classe do produto, Nome do produto,
Peso do produto, Altura do produto, Largura do produto, Profundidade do produto, Preço do
produto.   
 
- Usando a Tabela de Dimensão Produto, pode-se usar um dos ATRIBUTOS, por exemplo,
Peso do produto, para realizar uma consulta na Tabela de Fatos. Por exemplo, descobrir o total
de vendas de produtos que pesam mais de 1kg. Usando uma Tabela de Dimensão Cliente,
poderia ser feita uma consulta do tipo: Valor médio das vendas para clientes que têm mais de
40 anos. Repare que o atributo “Idade do Cliente” é algo que não está na Tabela de Fatos, mas
provavelmente na Tabela de Dimensão Cliente, interligada a ela pelo identificador Cliente.  
 
- No esquema SNOWFLAKE (Flocos de neve), uma ou mais pontas da estrela têm conectadas
a  si  novas  tabelas  de  dimensões.  No  nosso  exemplo  anterior,  imagine  que  a  Tabela  de
Dimensão Produto tivesse um campo Fornecedor, contendo simplesmente o nome da empresa
que fornece esse produto a nossa empresa. Ligada a essa Tabela, poderia haver uma nova
Tabela de Dimensão,  de nome Fornecedor,  contendo dados dos Fornecedores (Nome do
fornecedor, Endereço, Telefone, E-mail, etc). Repare que essa Tabela de Dimensão Fornecedor
está interligada apenas à Tabela de Dimensão Produto, e não à Tabela de Fatos que lista as
vendas. Assim, o esquema não é mais de estrela, passou a ser de flocos de neve.  
 
-  A  principal  diferença  entre  OLTP  (On-Line Transaction Processing)  e  OLAP  (On-
Line Analytical Processing) é o objetivo. Um sistema OLTP é voltado a registrar as transações
em tempo real do negócio, com inclusão e ALTERAÇÃO (inclusive exclusão) contínua de dados.
Ele é otimizado para isso, e tem capacidade limitada para apoiar a tomada de decisões. Pense
no sistema que registra as vendas de um supermercado, alimentado pelas informações de
vendas em tempo real de cada caixa.   
 
- Já um sistema OLAP é voltado à análise, ao apoio à tomada de decisão. Nele, os dados são
geralmente apenas adicionados (salvo em caso da correção de um erro, por exemplo), e não há
tanta  necessidade  de  operação  em  tempo  real.  Imagine  um  Diretor  de  uma  rede  de
supermercados precisando tomar decisões. Ele não conseguiria extrair  muita coisa de um
sistema  OLTP  que  registre  todas  as  vendas  em  tempo  real,  não  é  mesmo?  Mas  essas
informações podem, por meio de um processo ETL, serem convertidas em um DW alimentado,
por exemplo, diariamente.   
 
- Repare que, neste exemplo, o Diretor estaria decidindo com base em informação defasada de
1 dia, ou seja, desprezando vendas que ocorreram nas últimas horas, o que pode ser mesmo
desprezível no caso de uma operação gigantesca. Abre-se mão do tempo real para ter dados
mais estruturados e adequados à realização de consultas.  
 
- Outro ponto fundamental no sistema OLAP é que ele deve proporcionar facilidade para a
realização de consultas, com uma navegação rápida, flexível, interativa, viabilizando o uso por
pessoas não treinadas para usar bancos de dados. Lembre-se: o cliente aqui é o tomador de
decisão.  
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- Data Mining é um processo de análise de dados, que busca a DESCOBERTA de PADRÕES
interessantes, que possam ser ÚTEIS ao negócio. MUITO CUIDADO com pegadinhas que
tentam  induzir  à  confusão  entre  Data Warehouse e  Data  Mart  com  Data  Mining.  Um
Data Warehouse é um repositório de dados construído para apoio à tomada de decisão numa
organização, e pode ser constituído a partir de vários Data Marts. Data Mining é um processo de
descoberta de conhecimento, radicalmente diferente dos outros dois.   
 
 
 
Gerência de Projetos: PMBOK  
 
 
- O PMBOK é um guia para gerenciamento de projetos, que consolida boas práticas e diretrizes
reconhecidas por profissionais de gerenciamento de projetos. 
 
- É muito importante entender a diferença PROJETO x PROCESSO. Projetos são um esforço
TEMPORÁRIO,  para  criar  um  resultado  EXCLUSIVO,  ÚNICO.  Processo  são  esforços
CONTÍNUOS, com entregas NÃO EXCLUSIVAS, padronizadas. 
 
-  Gerenciamento  de  projetos  é  a  aplicação de  conhecimento,  habilidades,  ferramentas  e
técnicas às atividades do projeto, visando a aumentar suas chances de sucesso.   
 
- Então, observe: "Gerenciamento de projetos" é um processo. Aqui é muito importante não
confundir projeto e processo. O processo de Gerenciamento de Projetos é uma sequência ou
método de trabalho por  meio do qual  a  organização gerencia os diversos projetos de que
necessita.  Os projetos são iniciativas únicas,  que têm início,  meio e fim, e entregam algo
exclusivo, único. O processo de gerenciamento é a forma de trabalhar para que um projeto seja
gerenciado do início ao fim.
 
- Outra diferença importante é entre PROGRAMA x PORTFOLIO. Programa é um grupo de
projetos RELACIONADOS, que são gerenciados de forma COORDENADA. Portfólio é um
conjunto de projetos, dentre os quais ALGUNS PODEM SER RELACIONADOS E OUTROS
NÃO. Uma organização que tem vários projetos sempre terá um Portfólio, mas nem sempre um
Programa. 
 
- Atente para os diferentes tipos de PMO (Suporte, Controle e Diretivo). O nível de controle
exercido sobre os projetos pelo PMO é crescente nessa ordem. 
 
- A  estrutura  organizacional  impacta  muito  a  forma como o  gerenciamento  de  projetos  é
realizado na organização.  
 
- A EAP ou WBS é uma representação do trabalho a ser realizado no projeto, na qual se divide
o que deve ser feito em PACOTES DE TRABALHO. Isso permite uma visão abrangente sobre o
que deve ser realizado, viabilizando um melhor planejamento e monitoramento das ações. 
 
-  Muito  importante  entender  os  5  GRUPOS DE PROCESSOS (Não  são  processos,  mas
GRUPOS  de  processos)  de  gerenciamento  de  projetos:  INICIAÇÃO,  PLANEJAMENTO,
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EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE e ENCERRAMENTO. Veja: Gerenciamento de
Projetos é um processo, que se subdivide em outros processos (e, no caso específico, em
grupos de processos). Muitas vezes você pode encontrar o termo "Macroprocesso" para se
referir  a  um processo  que  contém outros  processos,  e  "subprocesso"  para  designar  um
processo que faz parte de outro processo. Mas todos podem ser chamados de processos.
 
-  O TAP é o principal  documento da INICIAÇÂO. No PLANEJAMENTO, são elaboradas a
Declaração de Escopo e EAP. 
 
- Não confundir as FASES DO CICLO DE VIDA do projeto com os GRUPOS DE PROCESSOS.
Muitas vezes, as FASES do projeto são referenciadas com o mesmo nome de um dos GRUPOS
DE PROCESSOS. Exemplo:  “O projeto está na FASE de Encerramento”.  Mas repare que
alguns processos do GRUPO DE PROCESSOS de Encerramento já estarão rodando na FASE
de Execução do projeto.  
 
-  A diferença fica ainda mais clara quando consideramos o GRUPO DE PROCESSOS de
Monitoramento e Controle, que rodam durante praticamente todo o ciclo de vida do projeto
(logo, em todas as FASES). Portanto, nunca confunda esses dois conceitos (GRUPOS DE
PROCESSOS e FASES). 
 
- Decore as 10 ÁREAS DE CONHECIMENTO do PMBOK. Veja que elas representam tudo o
que deve ser tratado durante a execução de um projeto, para que ele seja bem-sucedido. 
 
-  Verifique que é quase impossível decorar todos os detalhes das áreas de conhecimento.
Portanto, tente ENTENDER bem o que cada atividade representa, imaginando que você é um
gerente de um projeto e considerando tudo o que deve ser feito. Esse entendimento é a chave
para acertar várias questões sem ter tudo decorado. 
 
- O Gerenciamento do Cronograma é uma área bastante cobrada, portanto tenha atenção
especial com alguns pontos: 
 

Estude  com cuidado  os  métodos  CPM (Caminho  Crítico)  e  PERT,  pois  são  bastante
cobrados. 
 
O Caminho Crítico representa um cálculo DETERMINÍSTICO para se chegar ao tempo
esperado para concluir uma série de atividades.  
 
Imagine que um projeto tem por objetivo pintar uma parede, e que a equipe é composta de
2 pessoas. Na EAP, divide-se o projeto em 3 atividades: 1. Comprar a tinta, 2. Lixar a
parede e 3. Pintar a parede. Repare que a atividade 3 só pode ser executada depois das
atividades 1 e 2 serem concluídas, e que as atividades 1 e 2 não têm dependência mútua
(Pode-se lixar a parede antes ou depois de comprar a tinta, ou pode-se fazer as duas
atividades simultaneamente, dado que temos 2 integrantes na equipe). 
 
Se chegarmos à conclusão de que a atividade 2 dura mais do que a 1 (é mais demorado
lixar a parede do que comprar a tinta), o caminho crítico do projeto só tem as atividades 2 e
3.  Ou seja,  o que define quanto tempo demora para concluir  o projeto é o tempo que
levamos para lixar a parede mais o tempo que levamos para pintar a parede (pois um
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membro do projeto sairá para comprar  a tinta enquanto o outro lixa a parede,  e essa
atividade de comprar a tinta não influenciará no tempo total). 
 
Já o PERT é uma técnica PROBABILÍSTICA para estimar o tempo de duração. Veja que no
CPM  atribuímos  a  cada  atividade  um  tempo  fixo,  determinístico.  No  PERT,  são
consideradas três medidas: a OTIMISTA, a PESSIMISTA e a MÉDIA (mais provável). É
como se perguntássemos a alguém “Qual o tempo mínimo para pintar a parede, na melhor
das hipóteses?”;  “Qual  o  tempo máximo,  considerando que muitas  coisas podem dar
errado?”; “Qual o tempo mais provável?”). E a partir daí, calcula-se uma média das três (ou,
usando uma distribuição Beta, uma média na qual a duração mais provável aparece com
peso 4 em relação à otimista e à pessimista). 
 

-  Dê  uma  atenção  especial  à  área  de  conhecimento  relativa  ao  GERENCIAMENTO  DE
RISCOS. Esse tema está bastante “na moda” nas organizações públicas, e tem boas chances
de ser cobrado nas próximas provas. 
 
 
 
Governança de TI: COBIT.
 
- A imensa maioria das questões se baseia na versão 5 do Cobit, embora já tenha sido lançada
a versão 2019, que é a mais recente. Como a grande maioria dos órgãos utiliza a versão 5, essa
versão deve continuar sendo a mais cobrada nos certames ainda por um bom tempo. 
 
- O Cobit foi elaborado pelo ISACA, e constitui um modelo para que organizações (empresas e
até mesmo órgãos públicos) possam obter maiores benefícios por meio de uma governança e
gestão eficazes em TI.  
 
- Vários profissionais de renome se reuniram e estabeleceram um modelo que poderia ser
adotado por toda organização que utilize TI (hoje em dia, praticamente qualquer organização).
Ele parte do princípio de que a organização funciona para atender às partes interessadas
(stakeholders: sócios, funcionários, clientes, fornecedores, governo, etc.), e que é possível
organizar a governança e gestão de TI para maximizar a entrega dos resultados esperados. 
 
- Veja que o primeiro princípio do Cobit 5 já diz isso: 1. Atender às necessidades das partes
interessadas.  Ele  se  traduz  no  modelo  por  três  pontos,  que  são  os  objetivos  da
GOVERNANÇA: 
 

Realização de benefícios; 
 
Otimização de riscos; 
 
Otimização de recursos. 
 

- Observe que este é justamente o objetivo de qualquer organização: realizar benefícios (se for
uma empresa, lucros para os sócios, salários para os funcionários, bons produtos para clientes,
impostos  para  o  governo, etc),  otimizar  riscos  (veja  que  não  se  fala  em  reduzir
ou eliminar riscos, até porque hoje em dia se entende que há riscos positivos, que seriam
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oportunidades que podem se concretizar), e otimizar recursos (produzir tudo com eficiência). 
 
- A maioria das questões lida com os conceitos básicos: princípios, habilitadores, ciclo de vida
de implementação, nível de capacidade de processos e domínios. Procure fixar bem esses
temas, priorize-os! 
 
- Por outro lado, há questões que exigem conhecimento mais profundo sobre os processos que
compõem o Cobit 5, que são 37 ao todo. Veja que não vale a pena tentar memorizar tudo sobre
cada um deles, não perca tempo com isso. A matéria é muito grande, e precisamos focar
naquilo que tem melhor relação custo-benefício, considerando o esforço de memorização e a
probabilidade de cair. Nesse caso, melhor focar nas questões, sem ficar mergulhando muito na
teoria.
 
- O Cobit NÃO é um modelo prescritivo (algo que define rigidamente o que a organização deve
seguir). O que ele faz é recomendar a adoção de certas práticas e processos, devendo cada
organização  aproveitar  o  que  desejar  dele,  focando  sempre  em  atingir  os  objetivos  de
governança e gestão. 
 
- Princípios: 
 

Atender às necessidades das partes interessadas (stakeholders); 
 
Cobrir a organização (ou a empresa) de ponta a ponta; 
 
Aplicar um framework único integrado; 
 
Permitir uma abordagem holística; 
 
Distinguir a governança da gestão. 
 

- Repare que todos os princípios são importantes, mas fique especialmente atento ao 4 (Permitir
uma abordagem holística) pois ele está intimamente ligado aos habilitadores. 
 
- Habilitadores: 
 

Princípios, Políticas e Frameworks (Modelos); 
 
Processos; 
 
Estruturas Organizacionais; 
 
Cultura, Ética e Comportamento das pessoas e da organização; 
 
Informação 
 
Serviços, Infraestrutura e Aplicativos; 
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Pessoas, Habilidades e Competências. 
 

- Cascata de objetivos: mecanismo de tradução das necessidades das partes interessadas em
objetivos corporativos específicos, objetivos de TI e objetivos de habilitador. 
 
-  Não perca tempo tentando decorar  todos os 17 objetivos corporativos do Cobit,  e  todos
os objetivos de TI nos quais eles se traduzem. Trata-se de mais um ponto em que o custo-
benefício da memorização não é favorável. 
 
- Sobre os processos e seus domínios, decore o seguinte: 
 

São 37 processos ao todo. 
 
Os  processos  de  GOVERNANÇA são 5,  e  estão  no  domínio  EDM (Avaliar,  Dirigir  e
Monitorar). 
 
Os outros 32 processos são relativos à GESTÃO, na qual temos os outros 4 domínios:
APO, BAI, DSS e MEA. 
 
Os 3 processos MEA (Monitorar, Avaliar e Analisar) figuram no modelo na VERTICAL
sinalizando que eles perpassam todas as atividades de TI,  desde as de alto nível  de
gestão (APO) até o operacional (DSS). 
 

- Em relação ao Ciclo de Vida, observe que são 3 anéis (Ciclo de vida de melhoria contínua,
capacitação da mudança e Gestão do programa). Cada anel é subdividido em 7 fases do ciclo, e
também não vale a pena decorar as 21 fases que resultam disso. Foque em saber os três anéis
(COMPONENTES). 
 
- O Cobit 5 define os seguintes níveis de capacidade de processo (esta é uma forma de avaliar
o progresso de uma organização no atingimento de uma boa governança e gestão em TI): nível
0 (processo incompleto), nível 1 (processo executado), nível 2 (processo gerenciado), nível 3
(processo estabelecido), nível 4 (processo previsível) e nível 5 (processo otimizado).  
 
- É importante verificar que, apesar de termos 6 níveis, não existe uma capacidade de "nível 6",
uma vez que inicia no zero. 
 
- A título de informação, leia o seguinte texto sobre o Cobit 2019: https://cio.com.br/principios-e-
beneficios-do-cobit-2019/ 
 
- No Cobit 2019, temos basicamente o seguinte: 
 

O Domínio EDM não sofreu alterações; 
 
O Domínio APO teve o acréscimo do Processo APO14 – Dados Gerenciados; 
 
O Domínio BAI desmembrou o Processo BAI01 em BAI01 para Programas e BAI011 para
Projetos; 
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O Domínio DSS não sofreu alterações; e 
 
O Domínio MEA que teve o acréscimo do Processo – MEA04 – Avaliação com Garantia
Gerenciada. 
 

Ou seja, o novo modelo passou a ter 40 processos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tarefa: 
1) Resolva as seguintes baterias elaboradas no www.tecconcursos.com.br: 
2) Para os assuntos que gerarem dúvidas, faça uma rápida revisão a partir do seu resumo. Ou
seja, tente fazer a revisão depois de fazer as baterias, somente nos pontos de dificuldade. No
entanto, se sentir que está difícil partir direto para as questões, faça uma rápida revisão antes
das baterias, ok? 
 
Bateria 1:  
Link: https://www.tecconcursos.com.br/s/Q183Rc 
Assunto: Medidas de dispersão 
Número de questões: 10 
Tempo de resolução:  30 minutos 
  
Faça uma pausa de 5 minutos 
 
Bateria 2:  
Link: https://www.tecconcursos.com.br/s/Q183SP 
Assunto: Medidas de dispersão 
Número de questões: 10 
Tempo de resolução: 30 minutos 
 
Faça uma pausa de 5 minutos 

7) Estatística

Tarefa - assunto: Medidas de dispersão

TEC CONCURSOS - TEC CONCURSOS - 2020 - DIVERSOS
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Bateria 3  
Link: https://www.tecconcursos.com.br/s/Q183TX 
Assunto: Medidas de dispersão 
Número de questões: 10 
Tempo de resolução: 30 minutos 
 
  
 
Dicas e Conteúdo: 
- Em todos os casos de resolução de questões, confira atentamente o comentário de todas as
questões que errou ou que geraram dúvida e anote-as para que possamos conferi-las
novamente em nossas revisões. Uma boa forma de fazer isso é assinalando-as como favoritas,
e salvando-as em uma pasta chamada "FAVORITAS - ESTATÍSTICA - PRÉ-EDITAL" 
 
Filtros utilizados  (Obs.:  diversas questões foram removidas manualmente para adequar o
caderno ao escopo dos nossos estudos) 
 
Bateria 1: 
Assuntos: Conforme descrito na tarefa 
Área: Fiscal / Controle  
Remover anuladas / Desatualizadas / Não comentadas 
 
Bateria 2: 
Assuntos: Conforme descrito na tarefa 
Área: Fiscal / Controle  
Remover anuladas / Desatualizadas / Não comentadas 
 
Bateria 3: 
Assuntos: Conforme descrito na tarefa 
Área: Fiscal / Controle  
Remover anuladas / Desatualizadas / Não comentadas   
 
Dicas: 
1. As Medidas de Variabilidade ou Medidas de Dispersão medem o grau de dispersão dos
valores de um conjunto em torno de um valor médio. 
 
2. Amplitude 
2.1 Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c de todos os valores de uma lista de
números, a amplitude não é alterada. 
2.2 Multiplicando-se (ou dividindo-se) uma constante c de todos os valores de uma lista de
números, a amplitude da lista fica multiplicada (ou dividida) por esta constante. 
 
3. Propriedades dos desvios 
3.1 i) A soma algébrica dos desvios tomados em relação à média é nula. 
3.2 ii) A soma dos quadrados dos desvios da sequência de números xi em relação a um número
m é mínima se m for a média aritmética dos números. 
3.3 iii) A soma dos módulos dos desvios da sequência de números xi em relação a um número
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m é mínima se m for a mediana dos números. 
 
4. Desvio absoluto médio: Estamos interessados em medir a dispersão dos dados. Os desvios
em relação à média são ótimos para medir a dispersão pois eles descrevem o quão afastados
da média estão os dados. 
Suponha que temos 1.000 números para calcular o desvio. Assim, o ideal seria ter um único
número que representasse todos os 1.000 desvios.  
Se fôssemos calcular a média de todos os desvios, deveríamos somar todos os desvios e dividir
o resultado por n, que é o total de observações. 
Ora, vimos que a soma dos desvios em relação a média é sempre zero. Assim, se fôssemos
calcular a média dos desvios em relação à média o resultado seria sempre zero. Por isso, não
há o menor sentido em calcular a média dos desvios como medida de dispersão, pois o
resultado seria sempre zero. 
O problema é que há desvios negativos, nulos e positivos. Os positivos anulam os negativos e o
resultado da soma é sempre zero. Para contornar esse problema, devemos “positivar” os
desvios negativos. Há duas boas maneiras para isso: calcular o módulo dos desvios ou elevá-
los ao quadrado. 
4.1 Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c de todos os valores de uma lista de 
números, o desvio médio não é alterado. 
4.2 Multiplicando-se (ou dividindo-se) uma constante c de todos os valores de uma lista de 
números, o desvio médio da lista fica multiplicado (ou dividido) por esta constante. 
 
5. Variância: Se, em vez de calcular a média dos módulos dos desvios, calcularmos a média dos
quadrados dos desvios, obteremos a variância do conjunto. 
6. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância é o quadrado do desvio padrão. 
 
7. Propriedades da Variância: 
7.1 Somando-se ou subtraindo-se uma constante qualquer a cada elemento de um conjunto de
valores, a variância não se altera. 
7.2 Se multiplicarmos ou dividirmos uma constante qualquer a cada elemento de um conjunto de
valores, a variância ficará multiplicada ou dividida pelo quadrado dessa constante. 
 
8. Propriedades do Desvio Padrão:  
8.1 Somando-se ou subtraindo-se uma constante qualquer a cada elemento de um conjunto de
valores, o desvio padrão não se altera. 
8.2 Se multiplicarmos ou dividirmos uma constante qualquer a cada elemento de um conjunto de
valores, o desvio padrão ficará multiplicado ou dividido por essa constante. 
 
9. Para calcular a variância amostral, devemos “trocar” o denominador n por n - 1. 
 
10. O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média 
11. A variância relativa é o quadrado do coeficiente de variação         
 
 
 

8) Economia
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Tarefa: 
 
 

Macroeconomia - Contas Nacionais - Questões
 

 
 
 
Na tarefa de hoje, vamos fazer um caderno de questões cujo assunto é Contas Nacionais. 
Esse foi o objeto de revisão da tarefa passada. O caderno de questões de hoje é composto de
21  questões  com um nível  de  dificuldade  não  muito  elevado.  No  entanto,  são  questões
representativas quanto ao que é mais cobrado do assunto Contas Nacionais nos concursos.
Note que as dicas da tarefa passada são focadas justamente no que é mais cobrado nas
questões. 
 
O resumo do aluno deve espelhar exatamente isso: partes importantes da matéria que são
cobradas nas provas. Não esqueça de completar seu bizu sempre que encontrar algum ponto
de uma questão que poderá te ajudar lá na frente. 
 
Orientações desta tarefa 
  
1)  Faça  uma  RÁPIDA  revisão  sobre  o  assunto  Contas  Nacionais.  10  a  15  minutos  são
suficientes.  
  
2) Faça uma rápida revisão mental sobre: 
  
Conceito do PIB e do PNB 
PIB Nominal x PIB Real 
Renda Nacional 
Diferença entre PIB a custo de fatores e a preços de mercado 
Renda Interna x Renda Nacional 
Conceito de Renda Líquida Enviada ao Exterior (RLEE) 
Produto Bruto x Produto Líquido 
  
3) Vamos às questões:   
 
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q185Nh 
 

Tarefa - assunto: Macroeconomia - Contas Nacionais - Questões

1 - 1 - 2020 - TEC
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4) Ao término do caderno, realize uma leitura de todos os exercícios, lendo o enunciado e a
resposta correta. Aqui,  não iremos resolver novamente, somente realizaremos uma leitura
desses exercícios de forma rápida. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tarefa: 
Assuntos: 
1. Aplicação da lei penal no espaço: lugar do crime, princípio da territorialidade, princípio da
extraterritorialidade, pena cumprida no estrangeiro, eficácia da sentença penal estrangeira. 
2. Teoria do Crime: conceito de crime 
3. Teoria do crime: fato típico (conduta – ação, omissão, dolo, culpa, preterdolo, erro de tipo)
 
Dando continuidade aos assuntos vistos da aula anterior: 
- Resolva as 40 questões da seguinte bateria: https://www.tecconcursos.com.br/s/Q17wrv 
- Vá favoritando as questões que errar ou acertar com dúvida. Cie uma pasta chamada “Direito
Penal Avançado”. 
- Ao longo das resoluções você pode ler o comentário da primeira questão que errar de cada
assunto. Isso serve para você não insistir no erro e acabar acostumando seu cérebro com ele.
Somente após terminar todas, volte aos comentários de todas que errou. Daí sim leia
atentamente aos comentários e busque sanar suas dúvidas.
 
 
 
 
 

 

9) Direito Penal

Tarefa - assunto: Aplicação da Lei Penal no Espaço; Teoria do crime (conceito, fato típico)

www.tecconcursos.com.br

10) Contabilidade Pública

Tarefa - assunto: Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Aspectos Patrimoniais da
Contabilidade Pública; Plano de Contas (PCASP); Escrituração Contábil Pública
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Tarefa: 
Faça os 58 exercícios do seguinte caderno: 
CASP Avançado - LS Concursos - Caderno 1 - https://www.tecconcursos.com.br/s/Q180gm 
(Tempo máximo: 90 minutos) 
 
Filtros utilizados: 
 
Assunto: Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
Assunto: Escrituração Contábil Pública 
Assunto: Inventário. Material Permanente e de Consumo. 
Assunto: Variações Patrimoniais 
Assunto: Plano de Contas (PCASP) 
Assunto: Bens Públicos 
Assunto: Patrimônio Público 
Área do Concurso: Gestão e Controle 
Área do Concurso: Fiscal 
Questões: Remover desatualizadas 
Questões: Remover anuladas 
Questões: Dificuldade fácil 
Banca: FGV 
Banca: CEBRASPE (CESPE) 
Banca: VUNESP 
Banca: FCC 
 
Obs.: 
1) algumas questões foram removidas manualmente, em virtude de não se adequarem ao
escopo  do  nosso  estudo.  Ficaremos  só  com  aquelas  que  são  interessantes  para  a  sua
preparação; 
2) Em metas futuras faremos baterias de questões com nível de dificuldade média e difícil, então
nosso estudo reforçado será completo. 
 
ATENÇÃO:   
- É importante que você salve como favoritas as questões que tenham sido objeto de erro e 
dúvida, bem como aquelas que sejam interessantes para o seu acréscimo teórico. Caso ainda
não saiba utilizar esse recurso, confira esse tutorial: http://bit.ly/2XeIUVM. Essa sistemática é
forte aliada da personalização dos seus estudos, permitindo revisitar e gerenciar os seus pontos
fracos com facilidade. Além disso, sempre que clicar no link do caderno e ele não abrir, digite-o
manualmente em seu navegador e ele certamente abrirá (sempre com a devida atenção para
não confundir o "i" maiúsculo com o "L" minúsculo); 
- Utilizaremos as questões favoritas em momento futuro; 
- Sempre que for abrir qualquer um de nossos cadernos compartilhados, é necessário que salve
uma cópia  do  caderno  em sua conta, pois  apenas  dessa  maneira  serão  adequadamente
preservadas as exclusões e ajustes que fizemos manualmente em cada caderno. Caso opte por
"abrir sem salvar", algumas questões que removemos manualmente poderão aparecer em seu

TEC Concursos
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caderno, já que esse comando não busca a versão mais atualizada do caderno que possuímos
na conta dos responsáveis pela elaboração do caderno.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
Tarefa: 
1) Resolva a questão inédita que está no início do conteúdo das dicas da tarefa e leia com
atenção os comentários correspondentes. 
 
2) Faça um leitura atenta os artigos destacados nas dicas de estudo!! 
 
3) Refaça todas as questões que errou ou que geraram dúvidas dos seguintes cadernos: 
 
DTRIB -  C1 - LS Concursos 
Link: https://www.tecconcursos.com.br/s/Q17chE 
 
DTRIB -  C2 - LS Concursos 
Link: https://www.tecconcursos.com.br/s/Q17rJL 
 
DTRIB -  C3 - LS Concursos 
Link: https://www.tecconcursos.com.br/s/Q17rLd 
 
4) Resolva 40 questões do seguinte caderno elaborado no www.tecconcursos.com.br: 
DTRIB -  Caderno Geral - LS Concursos 
Link: https://www.tecconcursos.com.br/s/Q17dLp 
 
Observação: 
Na resolução das questões desse caderno (DTRIB -  Caderno Geral - LS Concursos): 
1-  O caderno tem muitas questões e vai ser resolvido gradativamente na medida em que nós

11) Direito Tributário

Tarefa - assunto: REVISÃO - limitações constitucionais ao poder de tributar/ competência tributária/
legislação tributária

revisão + TEC - revisão + TEC - 2020 - revisão
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avançarmos no planejamento (Por exemplo, nesse tarefa você vai fazer 20, na próxima 15.. e
dessa forma, vamos seguir até concluirmos todos os exercícios); 
2-  Em cada tarefa, você vai resolver apenas o número de questões indicadas na tarefa (as
demais questões serão resolvidas nas metas futuras); 
3- nesse caderno, existem questões com conteúdos que ainda não revisamos nesse
planejamento. Todavia, como você já é um aluno experiente, vamos treinar a resolução desses
exercícios para que você se habitue a treinar a matéria na forma como ela será cobrada na sua
prova (questões mescladas abordando todos os tópicos de direito tributário); 
4-  Diferentemente dos demais cadernos, a intenção da confecção desse caderno é que você
não resolva as questões na ordem em que elas aparecem no TEC. O ideal é que você resolva
as questões em ordem aleatória. A cada questão que resolver, utilize o comando "Questão
aleatória não resolvida" (no canto inferior direito da sua tela) ou pode utilizar o atalho "L",
conforme demonstrado na figura abaixo: 
 

 
 
Muita atenção às orientações abaixo para acesso e o aproveitamento máximo da bateria de
questões: 
 
1 - Faça login em sua conta no site www.tecconcursos.com.br, colocando email de cadastro e
senha. É necessário que sua conta no site esteja ativa e sem pagamentos pendentes.  
2 - Copie integralmente o link indicado na bateria de questões e cole o endereço em seu
navegador. Atenção para que não sejam gerados automaticamente espaços ou outros
caracteres no início ou no fim do link. Caso isso ocorra, o acesso à bateria não será liberado. 
3 - Caso o acesso à bateria por meio do link indicado apresente algum problema, após fazer seu
login no site, clique em “criar novo caderno de questões” e monte-o usando os filtros
especificados na bateria de questões. Em relação aos assuntos, para facilitar a busca, basta
clicar em “Matéria/Assunto” pesquisando-os, exatamente como indicado acima, no campo de
busca do site (“pesquisar por nome do assunto”). Selecione o assunto pesquisado, bastando
para isso clicar no mesmo.  
4 - Busque um lugar isolado, evitando qualquer interferência de telefone, pessoas, etc.  
5 - Em hipótese alguma pare o cronômetro. Por exemplo, deu vontade de ir ao banheiro, vá e
saiba lidar com o prejuízo, pois o tempo não irá parar no dia da sua prova. 
6 - Quando terminar, confira o gabarito e analise as soluções. Marque as questões que errou ou
teve dúvida. 
7 - Após a bateria de questões verifique o resultado e tenha em mente o seguinte antes de
iniciar nova bateria de questões: 
• A) Acima de 85% de acerto. Parabéns! Analise as questões que errou, refaça as questões
erradas e você já estará pronto para a próxima bateria de questões. 
• B) Entre 60% e 85% acerto. Analise as questões que errou e refaça por fora da meta todas as
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questões da lista novamente (inclusive aquelas que tinha acertado antes). 
• C) Abaixo de 60% de acerto. Separe os assuntos de cada questão e revise o seu material
teórico por fora da meta antes de refazer todas as questões. 
 
 
 
  
 
Dicas e Conteúdo: 
1ª ATIVIDADE) QUESTÃO INÉDITA 4 - DIREITO TRIBUTÁRIO - LS CONCURSOS 
 
A empresa XY Ltda. está situada no município de Fortaleza - CE. A referida empresa é
uma indústria, adquire insumos e matéria prima junto à Zona Franca de Manaus (ZFM)
sob o regime de isenção e está sujeita à incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI). No decorrer de uma ação fiscal executada pela Administração
Tributária da União, foi verificado que a empresa estava se creditando do valor do IPI
sobre os insumos adquiridos provenientes da ZFM. Diante disso, o Auditor Fiscal
responsável pelo andamento da fiscalização lavrou um auto de infração efetuando a
cobrança de tal valor por entender que não havia direito ao creditamento, tendo em vista
que os produtos adquiridos não sofrem a incidência do IPI. Dessa maneira, não há valor a
ser creditado. 
 
Nesse contexto, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF): 
 
a) não há direito ao creditamente de IPI, haja vista que o referido tributo é cumulativo, e
dessarte, os contribuintes não podem compensar o valor devido em uma operação com o
montante pago nas operações anteriores. 
 
b) há direito ao creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na entrada
de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus (ZFM) sob o regime da isenção. 
 
c) não há direito ao creditamente de IPI, porquanto os insumos adquiridos sob regime de
isenção não geram crédito para o contribuinte, ainda que oriundos da ZFM, considerada a
inexistência de previsão legal expressa nesse sentido, além da ausência de imposto
efetivamente cobrado. 
 
d) há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, pois a Constituição Federal
estabelece que esse imposto é não cumulativo, e mesmo nos casos de isenção, os
contribuintes podem compensar o valor devido em uma operação com o montante pago
nas operações anteriores. 
 
 
Comentários: 
 
INFORMATIVO 938 - STF 
 
Zona Franca de Manaus: aquisição de insumos e creditamento de IPI Há direito ao creditamento
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de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2º, III (1), da
Constituição Federal (CF), combinada com o comando do art. 40 (2) do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT). 
 
Com base nessa orientação, o Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, ao apreciar o
Tema 322 da repercussão geral, negou provimento a recursos extraordinários interpostos em
face de acórdãos de 
tribunal regional federal que reconheceram o direito ao aproveitamento de créditos de IPI
quando oriundos da zona franca da cidade de Manaus, sob o regime de isenção. 
 
Nos recursos extraordinários, a União sustentou que os insumos adquiridos sob regime de
isenção não geram crédito para o contribuinte, ainda que oriundos da ZFM, considerada a
inexistência de previsão 
legal expressa nesse sentido, além da ausência de imposto efetivamente cobrado. 
 
O Plenário afirmou que, como regra geral, no caso de tributo não cumulativo, quando a
operação anterior é isenta, não existe direito de crédito em favor do adquirente. No entanto, com
relação à Zona 
Franca de Manaus, é devido o aproveitamento de créditos de IPI, porquanto há na espécie
exceção constitucionalmente justificada à técnica da não cumulatividade [art. 153, § 3º, II (3), da
CF] que legitima 
o tratamento diferenciado. A regra da não cumulatividade cede espaço para a realização da
igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 
 
À luz de uma hermenêutica constitucional de índole sistemática, essa exceção se justifica pela
conjugação de diversos dispositivos constitucionais que, interpretados no seu conjunto como um
sistema 
e somados com a legislação infraconstitucional admitem tal exceção. Há um arcabouço de
múltiplos níveis normativos com vista a estabelecer uma importante região socioeconômica, por
razões de 
soberania nacional, inserção nas cadeias globais de consumo e de produção, integração
econômica regional e redução das desigualdades regionais e sociais em âmbito federativo. 
 
A interpretação mais consentânea com a Constituição é a que reconhece esse tratamento
favorecido à ZFM, ao lado do princípio que estimula, nas interpretações constitucionais, a
redução das 
desigualdades regionais, por se tratar de uma alternativa econômica dentro de um estado
distante, de difícil acesso. Sem algum tipo de incentivo, essa região não teria nenhuma condição
de ser competitiva no 
plano nacional. 
 
A exegese dos benefícios fiscais direcionados para a zona franca deve ser ampla, o mais
abrangente possível, para neutralizar as desigualdades existentes e dar máxima efetividade aos
incentivos 
fiscais, como forma de potencializar o desenvolvimento da região. O art. 40 do ADCT não
beneficiou a região como uma mera formalidade, mas sim representou um programa que
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encabeça uma realidade 
normativa e material caracterizada pela manutenção da área de livre comércio com seus
incentivos fiscais (ADI 2348). 
 
A despeito da ressignificação constitucional da Zona Franca de Manaus no curso de décadas da
história republicana, a sua relevância persiste, conforme se depreende das Emendas
Constitucionais (EC) 
42/2003 e 83/2014. A opção do legislador constituinte em assegurar-lhe um regime jurídico
diferenciadoaté o ano de 2073, perpassando gerações, reflete que o projeto tem desempenhado
o seu papel, que vai 
além do desenvolvimento regional, como centro industrial, comercial e agropecuário, que se
soma aos demais parques econômicos do Brasil, verdadeiro motor do crescimento do País. 
 
Cumpre assim à zona franca, por um lado, seu relevante papel de promover a redução das
desigualdades regionais e sociais, bem como, por outro, de colaborar com a preservação da
soberania 
nacional, auxiliando na defesa do território brasileiro pela ocupação física diária de sua
geografia, cujas riquezas e importância são reconhecidas internacionalmente. 
 
Ademais, a exigência de lei federal específica para a concessão de subsídio ou isenção,
redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, de que trata
o art. 150, § 6º (4), da 
CF, tem lugar nas hipóteses em que a incidência de determinado tributo é a regra aplicável.
Contudo, não é esse o caso, uma vez que a própria Constituição se adiantou em assegurar a
isenção relativamente à 
Zona Franca de Manaus. Se a incidência do tributo for a regra, a Carta Magna exige a
observância de um procedimento por meio de lei específica. Todavia, tal procedimento não tem
lugar quando a própria CF 
exclui determinada hipótese da regra geral. A situação ora apresentada, portanto, está fora do
alcance da norma inserta no referido dispositivo constitucional. 
 
Vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Luiz Fux (os dois
últimos tão somente em relação ao RE 596614), os quais deram provimento ao recurso por
entenderem 
que o direito ao crédito de IPI na aquisição de insumos pressupõe a existência de imposto
cobrado na etapa anterior, nos termos da jurisprudência desta Corte, ou a concessão expressa
de crédito presumido 
por meio de lei federal específica. 
 
Por conseguinte, consideraram que as normas constitucionais em debate não previram
expressamente crédito presumido nas operações originárias da ZFM, mas sim disciplinaram
isenção 
tributária como instrumento de política de desenvolvimento regional. Como isenção e
creditamento são institutos autônomos, a regra geral é voltada ao não creditamento, e as
exceções devem estar previstas 
taxativamente em lei. Essa desoneração deveria ter sido decidida pelo Poder Legislativo, sob
pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 
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No mais, ressaltaram que, ao manter a região com características de área livre de comércio e
incentivos fiscais, a norma constitucional buscou promover a industrialização naquela
localidade. 
Objetivou o desenvolvimento e a ocupação da região amazônica, tão importante à soberania do
País, e não dos diversos outros polos industriais existentes no Brasil. Pretendeu estimular a
instalação de parque 
industrial completo, e não apenas de fábricas de bens intermediários. 
 
A possibilidade de manutenção do crédito tornaria a zona franca uma região de produção de
insumos, porém deixaria de ser tão atrativa para indústrias voltadas ao produto final, as quais
agregam 
maior valor ao bem de consumo e, consequentemente, geram mais riquezas no território em
que se instalam. O benefício fiscal deve restringir-se à região em si, e não irradiar pelo território
nacional, por 
meio de planejamentos tributários a incluírem Manaus como simples etapa da cadeia produtiva,
utilizada tão somente para fins de obtenção de crédito fictício e mitigação de tributo cabível na
produção em outros estados. 
 
Reconhecido o creditamento, haverá verdadeiro desequilíbrio entre o industrial da zona franca e
aquele localizado no restante do País, haja vista que este último, além de beneficiar-se de
insumos 
adquiridos por preço menor, considerada a isenção tributária, poderá valer-se de créditos
fictícios de IPI para reduzir ainda mais os custos de produção. E tudo ocorrerá em detrimento
dos cofres públicos, uma 
vez que não foi cobrado imposto na etapa anterior, ante a isenção, e o tributo devido na etapa
seguinte da cadeia produtiva ficou reduzido, considerado creditamento ficto e não previsto em
lei. 
 
Por conseguinte, a concessão de creditamento de tributo na aquisição de insumos acaba por
ferir o art. 150, § 6º, da Constituição, o art. 14 (5) da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o
art. 113 (6) do 
ADCT, que estabelece a necessidade de estimativa de impacto orçamentário-financeiro para a
extensão de qualquer renúncia fiscal. 
 
 
a) não há direito ao creditamente de IPI, haja vista que o referido tributo é cumulativo, e
dessarte, os contribuintes não podem compensar o valor devido em uma operação com o
montante pago nas operações anteriores. 
ERRADO, a assertiva vai de encontro ao que estabelece a CF! 
 
 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
 
(...) 
 
IV - produtos industrializados; 
 
(...) 
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§ 3º O imposto previsto no inciso IV: 
 
(...) 
 
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores; 
 
 
b) há direito ao creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na entrada
de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus (ZFM) sob o regime da isenção. 
CERTO, trata-se do entendimento firmado pelo STF no informativo 938. 
 
c) não há direito ao creditamente de IPI, porquanto os insumos adquiridos sob regime de
isenção não geram crédito para o contribuinte, ainda que oriundos da ZFM, considerada a
inexistência de previsão legal expressa nesse sentido, além da ausência de imposto
efetivamente cobrado. 
ERRADO, esse foi o argumento da União com o intuito de impedir o direito do contribuinte ao
creditamento. Todavia, o STF não acatou essa tese. 
 
d) há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, pois a Constituição Federal
estabelece que esse imposto é não cumulativo, e mesmo nos casos de isenção, os
contribuintes podem compensar o valor devido em uma operação com o montante pago
nas operações anteriores. 
ERRADO, REGRA GERAL, os casos de isenção não geram direito ao creditamento.  
 
 
GABARITO: LETRA B. 
 
2ª ATIVIDADE) REVISÃO 
 
 
Introdução + Espécies de Tributos 
- Conceito tributo: CF (Art. 5, II + Art. 150, I + Art. 62 §2º) e CTN (Art. 3) 
- Tributos: CF (Art. 145 + Art. 148 e 149) e CTN (Art. 5); 
- Impostos: CF (145, §1º) e CTN (Art. 16) 
- Taxas: CF (Art. 145, II) e CTN (Art. 77 a 80) 
 
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar + Princípios Gerais 
- CF/88: Art. 150 a 152. 
- CTN: Art. 9 a 14. 
 
Competência Tributária 
- CF/88: arts. 145 a 149-A (o art. 146 é o principal). 
- CTN: arts. 6º, 7º e 8º (art. 7º é o principal). 
- CF/88: arts. 153, I a VII; 154; 155 I, II e III;  156 I, II e III (tem que saber quais tributos cada
ente pode instituir, bem como dominar o art. 154, que trata do imposto residual e do imposto
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extraordinário). 
 
Legislação Tributária 
(i) Lei complementar: as questões cobram muito o conhecimento acerca de assuntos tratados
por LC. Portanto, cabe a LC: 
- Dispor sobre conflitos de competência (art. 146, I CF) 
- Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (art.146, II CF) 
- Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III CF) 
- Instituição de empréstimos compulsórios (art. 148 CF) 
- Instituição do imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII CF) 
- Instituição de impostos residuais pela União (art. 154, I CF) 
- Regular a competência para instituição do ITCMD, no caso de doador domiciliado no exterior
(art. 155, §1º, III CF) 
- Em relação ao ICMS: definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar
o regime de compensação, fixar o local das operações para fins de cobrança, excluir as
exportações da incidência do imposto, prever os casos de manutenção do crédito, regular a
forma como serão concedidas e revogados isenções e benefícios fiscais, definir a incidência
monofásica sobre combustíveis e fixar a base de cálculo (art. 155, §2º, XII CF) 
- Em relação ao ISS: fixar as alíquotas máximas e mínimas, excluir as exportações da incidência
do imposto e regular a forma como serão concedidas e revogados as isenções e benefícios
fiscais (art. 156, §3º CF) 
- Em relação à repartição das receitas tributárias: definir valor adicionado para fins de repartição
do ICMS, estabelecer normas sobre a entrega dos recursos na repartição da arrecadação com o
IPI e o Imposto de Renda e dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo e
da liberação dos valores repartidos (art. 161 CF) 
- Instituição de contribuições sociais residuais (art. 195, §4º CF). 
(ii) Medida provisória: Art. 62, §1º a §4º CF.  
(iii) Tratados internacionais: Art. 84, VIII CF + Art. 98 CTN. 
(IV) Resolução:  Art. 155, §2º, IV e V CF. 
  
 
 
 

 

 
Tarefa: 
1. Leia o Código Civil, Artigos 79 a 232. São muitos artigos, mas vamos apontar os mais
importantes nas dicas, para o caso de faltar tempo para uma leitura completa. 
2. Estude seu resumo sobre Bens, Fatos Jurídicos, Prescrição e Decadência. Se necessário,

12) Direito Civil

Tarefa - assunto: Bens, Fatos Jurídicos, Prescrição e Decadência

Código Civil + Tec Concursos
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consulte seu material de apoio para revisar a teoria. 
3. Tenha bastante atenção às dicas abaixo, especialmente aos artigos de maior incidência em
prova. 
 
Dicas e Conteúdo: 
Os seguintes artigos do CC são muito cobrados em prova, então você deve estudá-los com
bastante atenção: 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 123, 124, 125, 127, 129, 138, 
139, 145, 147, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 178, 183,
184, 189, 191, 192, 196, 207, 209, 210, 211, 219. 
Obs.: os artigos marcados em vermelho devem ser DECORADOS.

 
BENS

  
BENS são valores materiais ou imateriais, que satisfazem uma necessidade humana (úteis),
economicamente valoráveis e suscetíveis de apropriação, que podem ser objeto de uma relação
de direito. 
 
CLASSIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA: 
•   Corpóreos (materiais, tangíveis ou concretos):  são os que têm existência física (ex.:
terreno, casa, carro, livro, joia). 
•   Incorpóreos (imateriais, intangíveis ou abstratos): são os que não podem ser percebidos
pelos sentidos, mas tem valor econômico, podendo ser objeto de direito (ex.: direitos autorais,
propriedade industrial). 
 
CLASSIFICAÇÃO LEGAL: 
Bens considerados em si mesmos: móveis ou imóveis; fungíveis ou infungíveis, consumíveis
ou inconsumíveis, divisíveis ou indivisíveis; singulares ou coletivos. 
Bens reciprocamente considerados: principais ou acessórios (frutos, produtos, pertenças e
benfeitorias). 
Bens considerados em relação ao titular do domínio: públicos (uso comum do povo, uso
especial e dominicais), particulares e res nullius.

Estabelece o art. 98, CC que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às
pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, Distrito Federal, Territórios,
Municípios, Autarquias e Fundações de Direito Público). Os demais bens são particulares,
seja qual for a pessoa a que pertencerem.
Cabe destacar  o  Enunciado 287 do STJ da IV Jornada de Direito  Civil:  “O critério  da
classificação de bens indicado no art. 98, CC não exaure a enumeração dos bens públicos,
podendo ainda ser classificado como tal o bem pertencente à pessoa jurídica de direito
privado que esteja afetado à prestação de serviços públicos”.

Bens considerados quanto à possibilidade de negociação: bens que integram o comércio
ou bens que estão fora do comércio. 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS: 
Quanto à titularidade e (natureza da pessoa titular): os bens públicos podem ser federais,
estaduais, distritais ou municipais, conforme pertençam, respectivamente, à União, aos Estados,
ao Distrito Federal ou aos Municípios, ou as suas autarquias ou fundações de direito público. 
Quanto à disponibilidade eles se classificam em: a) indisponíveis por natureza: são os que
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sequer possuem natureza patrimonial, e, por tal motivo, não podem ser alienados ou onerados
pelas entidades a que pertencem (ex.: mares, rios, etc.); b) patrimoniais indisponíveis: apesar de
terem natureza patrimonial não podem ser alienados, pois são utilizados pelo Estado para uma
finalidade pública (ex.: escolas, hospitais, etc.); c) patrimoniais disponíveis: são os que possuem
natureza patrimonial e como não estão afetados a determinada finalidade pública, podem ser
alienados (ex.: bens dominicais, que veremos mais adiante). 
 
Para o Direito Civil, a classificação mais importante é quanto à sua destinação (assunto
mais cobrado em prova!): 
Uso Comum (ou Geral) do Povo: são os destinados à utilização do público em geral; 
Uso Especial: são bens destinados ao funcionamento e aprimoramento dos serviços realizados
pelo Estado;

O Direito Administrativo se refere a todos estes bens públicos (comuns e especiais) como
sendo afetados. Afetação quer dizer que há a imposição de um encargo, um ônus a um
bem público.  Isto  é,  indica  ou  determina que um bem está  sendo utilizado para  uma
determinada finalidade pública.

Dominicais (ou dominiais – do latim: dominus  relativo ao domínio, senhorio): são os bens
que constituem o patrimônio disponível da pessoa jurídica de direito público. Abrange os bens
imóveis e também os móveis. 
 
Jurisprudência Importante: 
 
Enunciados: 
 
Enunciado 11 - Art. 79: Não persiste no novo sistema legislativo a categoria dos bens imóveis
por acessão intelectual, não obstante a expressão “tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente”, constante da parte final do art. 79 do CC. 
 
Enunciado 287 - Art. 98: O critério da classificação de bens indicado no art. 98 do Código Civil
não exaure a enumeração dos bens públicos, podendo ainda ser classificado como tal o bem
pertencente a pessoa jurídica de direito privado que esteja afetado à prestação de serviços
públicos. 
 
Enunciado 288 -  Arts. 90 e 91: A pertinência subjetiva não constitui requisito imprescindível
para a configuração das universalidades de fato e de direito. 
 
Súmulas: 
 
STF 340  -  Desde a  vigência  do  Código  Civil,  os  bens  dominicais,  como os  demais  bens
públicos, não podem ser adquiridos por usucapião. 
 
STJ 103 - Incluem-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos os administrados
pelas Forças Armadas e ocupados pelos servidores civis. 
 
 
FATO JURÍDICO e PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 
 
RELAÇÃO JURÍDICA é formada por três elementos: 
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Elemento Subjetivo: são as pessoas envolvidas; 
Elemento Objetivo: é o objeto do direito; o bem jurídico pretendido pelo sujeito ativo. 
    Objeto imediato é a prestação (a obrigação de dar, fazer ou não fazer) 
    Objeto mediato é o bem em si (móvel ou imóvel, divisível ou indivisível, fungível ou infungível,
etc.). 
Elemento Imaterial: é o vínculo que se estabelece entre os sujeitos e os bens. 
 
FATO JURÍDICO. 
Acontecimentos previstos em norma de direito, em razão dos quais nascem, se modificam,
subsistem e se extinguem as relações jurídicas. 
 
AQUISIÇÃO DE DIREITO: 
a) Originária: o direito nasce no momento em que o titular se apossa ou se apropria de um bem
de maneira direta, sem a participação de outra pessoa; 
b) Derivada: ocorre quando há uma transferência ou transmissão do direito de propriedade
(sucessão), existindo uma relação jurídica entre o titular anterior (sucedido) e o atual (sucessor). 
 
RESGUARDO DE DIREITOS: proteção, conservação ou defesa. 
a) Extrajudicial: são hipóteses de defesa de direitos sem ser necessário ingressar em juízo.
Exemplo: quando se estabelece uma cláusula penal (multa) em um contrato o que se quer na
verdade é estabelecer uma garantia para o cumprimento deste contrato. 
b) Judicial: são as ações que necessitam da intervenção judicial para proteção de direitos.
Recorre-se à autoridade judicial competente para restabelecer um direito já violado ou para
proteger um direito ameaçado. 
No entanto, para a propositura de uma ação judicial, é necessário haver um interesse legítimo
(econômico ou moral).   
 
MODIFICAÇAO DE DIREITOS: 
a) Objetiva: diz respeito ao conteúdo ou objeto da relação jurídica. 
b) Subjetiva: substituição da titularidade do direito, ou seja, de uma das pessoas (sujeito ativo ou
passivo) envolvidas na obrigação, podendo ser inter vivos (contrato) ou causa mortis. 
 
EXTINÇÃO DE DIREITOS: 
Quando sobrevém uma causa que elimina os seus elementos essenciais. 
 
DIREITO SUBJETIVO é a faculdade que o ordenamento reconhece a alguém de exigir  de
outrem determinado comportamento. Todo direito subjetivo deve (ou deveria) ser protegido por
uma ação. 
Pretensão: No momento em que o direito Subjetivo é violado surge o poder de se exigir do
devedor uma a ação ou omissão, que permite a composição do dano ocorrido. A esse direito a
doutrina chama de Pretensão, que é a expressão utilizada para caracterizar o poder de exigir de
outrem, coercitivamente, o cumprimento de um dever jurídico. 
 
PRESCRIÇÃO: É a perda da pretensão do titular de um direito subjetivo, em virtude de sua
inércia durante um prazo determinado previsto em lei. 
 
Requisitos da Prescrição: 
a) violação de um direito e nascimento da pretensão (possibilidade de se ingressar com uma
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ação);  
b) inércia do titular do direito violado;  
c) continuidade desta inércia durante prazo fixado em lei (decurso de tempo);  
d) inexistência de impedimentos ou causas suspensivas ou interruptivas do prazo. 
 
Preste muita atenção aos artigos 205 e 206 do CC, que tratam de prazos prescricionais.
Num caso concreto,  para  saber  se  o  prazo é  prescricional  ou decadencial,  procure
inicialmente identificar se este prazo está previsto no art. 205 (prazo geral) ou no art. 206
(prazos especiais), do Código Civil. Caso identifique o prazo nestes artigos, o prazo será
prescricional. 
 
DIREITO POTESTATIVO é o poder que o agente tem de influir na esfera jurídica de outrem,
constituindo, modificando ou extinguindo direitos, sem que este possa fazer qualquer coisa,
senão  sujeitar-se  a  sua  vontade.  Direito  potestativo  é  um  direito  de  sujeição.
Consequentemente, não há pretensão. 
 
DECADÊNCIA é a perda do direito potestativo (e não do direito subjetivo, como na prescrição)
em razão de seu não exercício em um prazo pré-determinado. 
 
Os prazos decadenciais costumam a cair em provas mais chatinhas, quando o examinador quer
derrubar  alguém  em  civil.  Anote  em  seu  resumo  e  estude-os,  mas  sem  se  preocupar
demasiadamente em decorar agora, pois será impossível que os guarde todos sem fazer muitos
exercícios. Na semana da prova, use seu resumo para refrescar a memória com esses prazos. 
 
Estude com muita cautela as diferenças entre prescrição e decadência, pois esse tema é
corriqueiramente  cobrado  em  prova.   Para  isso,  use  o  quadro  comparativo
disponibilizado no link abaixo, aprimorando-o com suas anotações: 
https://goo.gl/QHTD1s 
  
NEGÓCIOS JURÍDICOS (assunto mais cobrado em provas) 
 
VÍCIOS DE CONSENTIMENTO: se existe uma vontade, porém sem a correspondência com
aquela que o agente quer exteriorizar, o negócio jurídico será viciado, tornando-se anulável no 
prazo decadencial de 04 anos. 
 
ERRO  OU  IGNORÂNCIA: No  caso  de  erro  essencial  ou  substancial,  o  erro  recai  sobre
circunstâncias e aspectos principais do negócio, de forma que se, soubesse do defeito, jamais
teria praticado o ato. O ato é anulável.  Já se o erro for acidental,  ou seja, concernente às
qualidades secundárias ou acessórias da pessoa ou do objeto, o negócio não é anulável! 
Tenha atenção porque isso costuma ser pegadinha em prova! Um exemplo do erro acidental é
quando alguém compra um carro vermelho, mas, na realidade, o veículo é branco. Veja que,
nesse caso, a cor é uma qualidade acessória, não ensejando a anulação do negócio. 
 
DOLO: Para  a  sua  caracterização  exige-se  a  vontade  de  enganar  a  outra  parte  (animus
decipiendi).  
- Dolus Bonus (dolo bom): Consiste em reticências, realce e exageros nas boas qualidades da
mercadoria.  A  princípio,  não  é  anulável,  desde  que  não  venha  a  enganar  o  consumidor,
mediante propaganda abusiva.  
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- Dolus Malus (dolo mau): a parte busca enganar a outra, por atos, palavras ou até pelo próprio
silêncio. Vicia o consentimento e, por isso é anulável (se for essencial) ou obriga a satisfação de
perdas e danos (se for acidental).  
 
Atenção: no dolo recíproco (ambas as partes agem com dolo), não haverá a anulação do ato,
pois ninguém pode se valer da própria torpeza. O ato é considerado válido para ambos.  
 
COAÇÃO: Há o emprego da violência (física ou psicológica) para viciar a vontade.  
São requisitos para a coação moral:  
- Seja a causa determinante do negócio jurídico: sem coação não seria celebrado o negócio.  
- Temor justificado: deve causar fundado receio na vítima.  
- Dano iminente: suscetível de atingir a pessoa da vítima, sua família (ou até pessoa que não
seja da família, cabendo ao juiz decidir), seus bens, etc. 
- Dano considerável e sério: se a ameaça for indeterminada ou impossível não é capaz de
anular o ato. 
 
ESTADO DE PERIGO: Ocorre quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a
pessoa  de  sua  família,  de  grave  dano  conhecido  pela  outra  parte,  assume  obrigação
excessivamente  onerosa.  Ex:  Pai  tem o  filho  acidentado,  precisando  de  uma cirurgia  de
emergência e o hospital cobra 10 vezes o preço normal. Mas atenção:  não se decretará a
anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar
com a redução do proveito.  
 
LESÃO: Ocorre quando alguém, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a
prestação  manifestamente  desproporcional  ao  valor  da  prestação  oposta.  Para  a  sua
caracterização, dispensa-se a verificação de dolo ou de má-fé da parte que se aproveitou.
Também não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente, ou se
a parte favorecida concordar com a redução do proveito.  Ex.  de Lesão:  uma pessoa que,
devendo a alguém, concorda em vender-lhe algo a preço manifestamente muito baixo. 
 
FRAUDE CONTRA CREDORES: Ocorre quando o devedor desfalca, de má-fé, seu próprio
patrimônio, a fim de evitar a execução de dívidas. A anulação é feita através de Ação Pauliana. 
 
SIMULAÇÃO: Ocorre quando há conluio entre os contratantes para dar existência real a um
negócio jurídico fictício ou  para  ocultar  o  negócio  realmente  realizado,  visando a  iludir
terceiros e/ou infringir a lei.  
-  Simulação Absoluta: Não há intenção de realizar negócio jurídico algum. Neste caso há
nulidade absoluta. O negócio é nulo, não anulável. Atenção! 
- Simulação Relativa: as partes pretendem realizar um negócio, mas este é proibido pela lei ou
prejudica interesses de terceiros. Assim, para encobri-lo, praticam outro negócio. Nesse caso, 
existem dois negócios:  o simulado e o dissimulado (real). Atenção:  mesmo havendo
simulação, o negócio real (dissimulado) pode subsistir (não será considerado nulo) se for válido
na forma e na substância (não ofendeu a lei e nem prejudicou interesses de terceiros). Já o
negócio simulado continua sendo nulo. 
 
FORMA: Elemento Essencial Especial. Em regra, a forma é livre, exceto quando a lei exigir ou
proibir. Se houver a desobediência quanto à forma, quando prescrita ou defesa (proibida) em lei,
há nulidade absoluta. 
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ELEMENTOS ACIDENTAIS: 
-  Condição:  Suspensiva  (só  expectativa  de  direito)  ou  Resolutiva.  Quando  a  condição
suspensiva é impossível há nulidade do Negócio Jurídico. Quando impossível é a condição
resolutiva, ela é considerada inexistente. Isso é muito importante! 
- Termo: Evento futuro e certo. 
- Modo ou Encargo: Ônus atrelado ao Negócio. Se o objeto do encargo for ilícito ou impossível,
é tido como não escrito. 
 
Atenção, MUITO IMPORTANTE: 
NULIDADE  RELATIVA:  Negócio  Anulável.  Efeitos  ex  nunc.   Pode  se  convalescer  pela
confirmação, convalidação e prescrição ou decadência. 
X 
NULIDADE ABSOLUTA: Negócio Nulo. Efeitos ex tunc. Não pode ser confirmado e nem se
convalesce pelo decurso de tempo, mas pode haver a conversão.
 
 
 
 
Atenção! Caso você não tenha o material indicado, não há qualquer prejuízo para seu estudo
desde que siga os assuntos e tópicos expressamente citados e consulte seu consultor em caso
de dúvida sobre o que estudar. O consultor dirá se o material que você pretende utilizar está
adequado (mesmo não sendo o expresso na tarefa) e irá orientá-lo da mesma forma. A LS
entende que o mercado de materiais didáticos para concursos é amplo e o aluno pode encontrar
algum material não indicado na meta que seja apropriado ao seu estudo. Nesse caso, como as
dicas são segregadas por assuntos, as mesmas são integralmente ajustáveis a quaisquer
materiais de excelência do mercado. Lembrete importante! Caso o material indicado esteja
disponível para venda, procure comprá-lo diretamente no site de venda para não gerar qualquer
atraso ou óbice no cumprimento da meta.
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