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ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO 

Olá, estudante! 

O Aprova Concursos preparou um material exclusivo para você organizar as revisões ao longo da sua preparação para concursos públicos. 
As revisões são fundamentais para retenção do conhecimento. Como são muitos assuntos para ser estudado, é preciso organização quanto ao que 
já foi revisado por você e o que ainda precisa ser revisto. A tabela que preparamos pode ser usada para garantir o controle das revisões.

Vamos explicar como ela funciona.

REVISÕES 

• Quando ocorrerão as revisões?

• A primeira revisão ocorrerá até 24 horas depois do dia que a aula foi assistida. 

• A segunda, 7 dias após a visualização da videoaula. 

• A terceira, 30 dias após.

PRIMEIRA REVISÃO 1 24 HORAS

SEGUNDA REVISÃO 2 7 DIAS

TERCEIRA REVISÃO 3 30 DIAS



Aqui colocamos um exemplo de como a tabela fica quando preenchida com as datas em que as revisões foram feitas.  Se a videoaula foi 
assistida em 06/08, as revisões ficariam da seguinte forma: 

Depois de realizar a revisão, marque um “X” no quadro. 

Logo após a visualização da videoaula, para evitar esquecimento, anote as datas das revisões na tabela.

MATEMÁTICA
REVISÕES

1 - 24h 2 - 7 dias 3 - 30 dias

Porcentagem 07/08 13/08 05/09

MATEMÁTICA
REVISÕES

1 - 24h 2 - 7 dias 3 - 30 dias

Porcentagem 07/08 13/08 05/09



QUESTÕES 

FIXAÇÃO DE CONHECIMENTO

• É importante a resolução de questões logo após a visualização da aula.  

NÚMERO DE QUESTÕES

• Resolva, no mínimo, 10 questões para cada assunto.  

QUESTÕES DA BANCA QUE ORGANIZA O CONCURSOS

• Cada banca tem características próprias. Utilize o site de questões do 
Aprova (https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso) para 
filtrar questões da instituição que organiza o seu concurso. Caso não 

exista um edital em aberto no momento dos seus estudos, utilize como 
referência a banca que realizou o último concurso. Por exemplo, verifique 
o formato das questões (múltipla escolha ou julgamento entre Certo ou 

Errado). Essa informação consta no último edital).



ANOTE O PERCENTUAL DE ACERTO NA TABELA 

• Assim que realizar as questões, anote o percentual de acerto na tabela. 
Sempre há itens que apresentam maior dificuldade de aprendizagem. O 

baixo percentual apontará quais são esses assuntos. Veja o exemplo:

QUESTÕES

TOTAL ACERTEI %

20 14 70%



LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 
3 Domínio da ortografia oficial. 
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e 
de outros elementos de sequenciação textual. 
4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 
5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 
5.1 Emprego das classes de palavras. 
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 
5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 
5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 
5.5 Concordância verbal e nominal. 
5.6 Regência verbal e nominal. 
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 
5.8 Colocação dos pronomes átonos. 
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 
6.1 Significação das palavras. 
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. 



LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

1 Constituição do Estado de Rondônia. 
2 Lei Complementar nº 117/1994 (Cria a Defensoria Pública do Estado de Rondônia). 
3 Lei Complementar nº 703/2013 (Dispõe sobre a criação do quadro de pessoal 
administrativo da Defensoria Pública do Estado de Rondônia). 
4 Lei Complementar nº 68/1992 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do 
Estado de Rondônia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). 

CONHECIMENTOS DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA 
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

I GEOGRAFIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
1 Aspectos gerais; 
1 limites; 
1 evolução político-administrativa e econômica; 
1 setores produtivos da agropecuária; 
1 hidrografia; área e população; 
1 zoneamento socioeconômico e ecológico. 

II HISTÓRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
1 Exploração, conquista, ocupação e colonização da Amazônia; 
1 mercantilismo e políticas de colonização dos Vales do Madeira e Guaporé; 
1 submissão do indígena e resistência escrava; 



CONHECIMENTOS DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA 
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

1 navegação no Rio Madeira; 
1 abertura do Rio Amazonas à navegação internacional; 
1 exploração e colonização do oeste da Amazônia; 
1 processo de ocupação e expropriação indígena na área do Beni; 
1 mão de obra para os seringais do Alto Madeira, questão acreana e construção da 
estrada de ferro Madeira Mamoré; 
1 território federal do Guaporé e criação do Estado de Rondônia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

1 Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 
2 Patrimônio. 
2.1 Componentes, equação fundamental do patrimônio, situação líquida, 
representação gráfica. 
3 Atos e fatos administrativos. 
3.1 Conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 
4 Contas. 
4.1 Conceitos, contas de débitos, contas de créditos e saldos. 
5 Plano de contas. 
5.1 Conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

6 Escrituração. 
6.1 Conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, 
livros de escrituração, métodos e processos. 
7 Contabilização de operações contábeis diversas. 
7.1 Juros. 
7.2 Descontos. 
7.3 Tributos. 
7.4 Aluguéis. 
7.5 Variação monetária/cambial. 
7.6 Folha de pagamento. 
7.7 Compras. 
7.8 Vendas e provisões. 
7.9 Depreciações e baixa de bens. 
8 Análise e conciliações contábeis. 
8.1 Conceitos, composição de contas, análise de contas, conciliação bancária. 
9 Balancete de verificação. 
9.1 Conceitos, modelos e técnicas de elaboração. 
10 Balanço patrimonial. 
10.1 Conceitos, objetivo e composição. 
11 Demonstração de resultado de exercício. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

11.1 Conceito, objetivo e composição. 
12 Noções de matemática financeira. 
13 Noções de finanças. 
14 Noções de orçamento. 
15 Noções de tributos e seus impactos nas operações das empresas. 
16 Decreto nº 5.450/2005. 
17 Lei nº 6.404/1976 e suas alterações, legislação complementar e pronunciamentos 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
18 Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de 
Setembro de 2016.
19 MCASP 8ª edição.




