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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

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna.
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos 
e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de 
formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos.
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e 
verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão 
textual.
Ortografia.
Acentuação gráfica.
Emprego do sinal indicativo de crase.
Pontuação.
Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma 
culta.



RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
QUESTÕES REVISÕES

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

Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados.
Conjuntos e suas operações, diagramas.
Números inteiros, racionais e reais e suas operações, porcentagem.
Proporcionalidade direta e inversa.
Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos 
fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das 
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.
Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: 
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de 
padrões, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas.
Problemas de lógica e raciocínio.
Problemas de contagem e noções de probabilidade.
Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, 
perímetro e área.
Noções de estatística: média, moda, mediana e desvio padrão.



INFORMÁTICA
QUESTÕES REVISÕES

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

Componentes de um computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; 
dispositivos de armazenagem de dados; propriedades e características.
Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais padrões e 
características.
Arquivos PDF.
Conhecimentos sobre sistema operacional Windows 10: conceitos gerais, 
funcionamento, principais aplicativos e ferramentas, comandos e configurações.
Editores de texto: recursos e funções de formatação e editoração, buscas e 
comparações, recursos especiais.
Corretores ortográficos.
Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de alterações; uso de senhas para 
proteção.
Formatos para gravação.
Recursos para impressão.
Planilhas: funções de formatação; utilização de funções matemáticas, de busca, e 
outras de uso geral; criação e manipulação de fórmulas; gráficos mais comuns.
Manipulação de arquivos: leitura e gravação.
Recursos para impressão.
Importação e exportação de dados.
Proteção de dados e planilhas.
Internet: conceitos gerais e funcionamento.



INFORMÁTICA
QUESTÕES REVISÕES

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

Endereçamento de recursos.
Navegação segura: cuidados no uso da Internet; ameaças; uso de senhas e criptografia; 
tokens e outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes.
Navegadores (browsers) e suas principais funções.
Sites e links; buscas; salva de páginas. 
Google Chrome.
Firefox.
Internet Explorer.
Cache e cookies.
E-mail: utilização, caixas de entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades.
Webmail.
Transferência de arquivos e dados: upload, download, banda, velocidades de 
transmissão.
Pacotes de escritório: MS OFFICE 2010 BR (ou superior) e Libre Office 4.x (ou superior).



MATEMÁTICA FINANCEIRA/ESTATÍSTICA
QUESTÕES REVISÕES

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

1. Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, 
medidas descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose).
2. Probabilidade. Definições básicas e axiomas. Probabilidade condicional 
e independência. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Distribuição de 
probabilidades. Função de probabilidade. Função densidade de probabilidade. 
Esperança e momentos. Distribuições especiais. Distribuições condicionais e 
independência. Transformação de variáveis. Leis dos grandes números. Teorema central 
do limite. Amostras aleatórias. Distribuições amostrais.
3. Inferência estatística. Estimação pontual: métodos de estimação, propriedades 
dos estimadores, suficiência. Estimação intervalar: intervalos de confiança, intervalos 
de credibilidade. Testes de hipóteses: hipóteses simples e compostas, níveis de 
significância e potência de um teste, teste t de Student, teste qui-quadrado.
4. Análise de regressão linear. Critérios de mínimos quadrados e de máxima 
verossimilhança. Modelos de regressão linear. Inferência sobre os parâmetros do 
modelo. Análise de variância. Análise de resíduos.
5. Técnicas de amostragem: amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e 
por conglomerados. Tamanho amostral.



FINANÇAS PÚBLICAS
QUESTÕES REVISÕES

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

1. Objetivos, metas, abrangência e definição.
2. Funções do Estado; financiamento dos gastos públicos: tributação e equidade.
3. A função do bem-estar; políticas alocativas, distributivas e de estabilização.
4. Instrumentos e recursos da economia pública (política fiscal, regulatória e monetária).
5. Tributação: tipos de tributos; progressividade, regressividade e neutralidade.
6. Receita orçamentária: classificação, estágios (etapas) da receita, regime de execução 
orçamentária, recursos orçamentários, deduções da receita orçamentária.
7. Despesa orçamentária: classificação da despesa orçamentária sob seus diversos 
enfoques, estágios (fases) da despesa orçamentária.
8. Orçamento público: conceitos e princípios orçamentários, tipos de orçamento, 
técnicas de elaboração orçamentária.
9. Ciclo orçamentário.
10. Créditos adicionais: conceitos, tipos, requisitos para abertura, fontes de recursos, 
incorporação ao orçamento.
11. Conceito de déficit público; financiamento do déficit; sustentabilidade da política 
fiscal.
12. Crédito público: fonte alternativa de financiamento das despesas públicas; limites 
do crédito público.
13. Reforma Administrativa e Reforma Previdenciária.
14. Política fiscal: equilíbrio orçamentário; estabilização da moeda; pleno emprego; 
desenvolvimento econômico; redistribuição da renda.



FINANÇAS PÚBLICAS
QUESTÕES REVISÕES

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

15. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000): 
princípios, objetivos; limites para dívida; “regra de ouro” (Constituição Federal, Art. 
167, inciso III); renúncia de receita; geração de despesas; transferências voluntárias: 
conceito, requisitos; destinação de recursos para o setor privado: requisitos, vedações.
16. Ordenador de despesa: conceito; ordenador primário; delegação de competência.

ORÇAMENTO PÚBLICO
QUESTÕES REVISÕES

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

1. Orçamento público. Conceito. Técnicas orçamentárias. Princípios orçamentários. 
Ciclo orçamentário. Processo orçamentário.
2. O orçamento público no Brasil. Sistema de planejamento e de orçamento federal. 
Plano Plurianual. Diretrizes orçamentárias. Orçamento anual. Sistema e processo 
de orçamentação. Classificações orçamentárias. Estrutura programática. Créditos 
ordinários e adicionais.



DIREITO ADMINISTRATIVO
QUESTÕES REVISÕES

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

Conceito, fontes e princípios.
Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e 
princípios.
Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração e 
desconcentração; organização administrativa da União; administração direta e indireta.
Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, 
emprego e função públicos; regime jurídico: provimento, vacância, remoção, 
redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade 
civil, criminal e administrativa.
Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; 
poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder.
Ato administrativo: conceito; requisitos, perfeição, validade, eficácia; atributos; 
extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies e exteriorização; vinculação 
e discricionariedade. Serviços públicos; conceito, classificação, regulamentação e 
controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, autorização.
Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle 
judicial; controle legislativo; responsabilidade civil do Estado.
Improbidade Administrativa.
Bens Públicos.
Intervenção do Estado na propriedade privada.



DIREITO CONSTITUCIONAL
QUESTÕES REVISÕES

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

Dos direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos 
sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias 
constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos.
Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da 
segurança pública.
Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura 
e desporto; ciência e tecnologia; comunicação social; meio ambiente; família, criança, 
adolescente e idoso.
Ordem econômica e financeira.
Organização do Estado: União, estados e municípios; Administração Pública: servidores 
públicos civis.



DIREITO TRIBUTÁRIO
QUESTÕES REVISÕES

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

1. Tributo: conceito e classificação (impostos, taxas, contribuições de melhoria, 
empréstimos compulsórios e contribuições diversas).
2. Normas gerais de direito tributário. Legislação tributária (Constituição, emendas 
à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis 
delegadas, decretos legislativos, resoluções do Senado Federal, decretos e normas 
complementares). Vigência e aplicação da legislação tributária. Interpretação e 
integração da legislação tributária.
3. Obrigação tributária. Obrigação tributária principal e acessória. Hipótese 
de incidência e fato gerador da obrigação tributária. Sujeição ativa e passiva. 
Solidariedade. Capacidade tributária. Domicílio tributário.
4. Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais. Regime especial de tributação 
das microempresas e empresas de pequeno porte (Lei Complementar Federal nº 
123/2006, e suas alterações). Limitações ao poder de tributar. Tributos de competência 
da União (impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e 
contribuições diversas). Tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal 
(impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições para custeio do regime 
previdenciário). Tributos de competência dos municípios e do Distrito Federal 
(impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições para custeio do regime 
previdenciário e contribuição para custeio do serviço de iluminação pública). 
Repartição das receitas tributárias.



CONTABILIDADE GERAL
QUESTÕES REVISÕES

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

1. Contabilidade. Conceito, objeto, objetivos, campo de atuação e usuários da 
informação contábil. 
2. Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). 
3. Conceitos, forma de avaliação, evidenciação, natureza, espécie e estrutura. 
4. Atos e fatos administrativos. 
5. Livros contábeis obrigatórios e documentação contábil. 
6. Variação do patrimônio líquido. Receita, despesa, ganhos e perdas. 
7. Apuração dos resultados. 
8. Regimes de apuração. Caixa e competência. 
9. Escrituração contábil. Lançamentos contábeis; contas patrimoniais, resultado. 
10. Fatos contábeis. Permutativos, modificativos e mistos. 
11. Itens Patrimoniais. Conteúdo, conceitos, estrutura, formas de avaliação e 
classificação dos itens patrimoniais do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. 
12. Demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, demonstração do resultado 
do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração 
do valor adicionado. 
13. Notas explicativas às demonstrações contábeis. Conteúdo, forma de apresentação 
e exigências legais de informações. 



CONTABILIDADE GERAL
QUESTÕES REVISÕES

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

14. Ajustes, classificações e avaliações dos itens patrimoniais exigidos pelas novas 
práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei Federal nº 11.638/07 e suas 
alterações e Lei Federal nº 11.941/09 e suas alterações. 
15. Estoques. Tipos de inventários, critérios e métodos de avaliação. 
16. Apuração do custo das mercadorias vendidas, tratamento contábil dos tributos 
incidentes em operações de compras e vendas.

CONTABILIDADE DE CUSTOS
QUESTÕES REVISÕES

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

1. Conceitos gerais e terminologia aplicável à contabilidade de custos. 
2. Conceitos e classificação dos custos. 
3. Apropriação dos custos à produção. Conceito e critérios de atribuição dos custos. 
4. Departamentalização: conceito, tratamento contábil, forma de apropriação e 
impacto no custo do produto. 
5. Taxa de aplicação dos custos indiretos de produção. 
6. Apuração da produção acabada, dos produtos em elaboração e dos produtos 
vendidos. 
7. Utilização de equivalentes de produção. 
8. Tipos de produção. Conceito, aplicabilidade, tratamento contábil e apropriação dos 
custos. Produção por ordem, produção contínua, produção conjunta. 



CONTABILIDADE DE CUSTOS
QUESTÕES REVISÕES

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

9. Tipos de custeio. Conceitos, diferenciações, apropriação dos custos, impactos nos 
resultados. 
10. Formas de controle dos custos. 
11. Custos estimados. Conceito, tratamento contábil, análise das variações. 
12. Custos controláveis. Conceito, tratamento contábil e aplicação. 
13. Custo padrão. Conceito, tratamento contábil, aplicação e análises das variações. 
14. Margem de contribuição. Conceito, cálculos e aplicação. 
15. Análise do custo × volume × lucro. 
16. Variações do ponto de equilíbrio. 
17. Grau de alavancagem operacional. 
18. Margem de segurança.



CONTABILIDADE PÚBLICA
QUESTÕES REVISÕES

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

1 Conceituação, objeto e campo de aplicação.
2 Composição do patrimônio público. Patrimônio público. Ativo. Passivo. Saldo 
patrimonial.
3 Variações patrimoniais qualitativas e quantitativas. Receita e despesa sob o enfoque 
patrimonial. Realização da variação patrimonial. Resultado patrimonial.
4. Mensuração de ativos. Ativo imobilizado. Ativo intangível. Reavaliação e redução ao 
valor recuperável. Depreciação, amortização e exaustão.
5. Mensuração de passivos. Provisões. Passivos contingentes.
6. Tratamento contábil aplicável aos impostos e contribuições.
7. Sistema de custos. Aspectos legais do sistema de custos. Ambiente da informação 
de custos. Características da informação de custos. Terminologia de custos.
8. Plano de contas aplicado ao setor público.
9. Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Balanço orçamentário. 
Balanço financeiro. Demonstração das variações patrimoniais. Balanço patrimonial. 
Demonstração de fluxos de caixa. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. 
Notas explicativas às demonstrações contábeis. Consolidação das demonstrações 
contábeis.
10. Transações no setor público.
11. Despesa pública. Conceito, etapas, estágios e categorias econômicas.
12. Receita pública. Conceito, etapas, estágios e categorias econômicas.
13. Execução orçamentária e financeira. 



CONTABILIDADE PÚBLICA
QUESTÕES REVISÕES

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

14. Conta Única do Tesouro Nacional.
15. Sistema Integrado de Administração Financeira. Conceitos básicos, objetivos, 
características, instrumentos de segurança e principais documentos de entrada.
16. Suprimento de fundos.
17. Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de 
setembro de 2016.
18. MCASP 8ª edição.
19. Regime contábil. 
20. Lei nº 4.320/1964 e suas alterações.




