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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).

https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/


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

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

Domínio da ortografia oficial.
Emprego da acentuação gráfica.
Emprego dos sinais de pontuação.
Flexão nominal e verbal.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
Domínio dos mecanismos de coesão textual.
Emprego de tempos e modos verbais.
Vozes do verbo.
Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal.
Morfossintaxe.
Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas).
Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
Figuras de linguagem.
Adequação da linguagem ao tipo de documento.
Adequação do formato do texto ao gênero.



RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
QUESTÕES REVISÕES

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

Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos 
fictícios; 
deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações.
Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, 
raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação 
de conceitos, discriminação de elementos.
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, 
de forma válida, a conclusões determinadas.

NOÇÕES DE ESTATÍSTICAS
QUESTÕES REVISÕES

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

medidas de tendência central (moda, mediana, média aritmética simples e ponderada) 
e de dispersão (desvio médio, amplitude, variância, desvio padrão); 
leitura e interpretação de gráficos (histogramas, setores, infográficos) e tabelas.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÕES REVISÕES

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

Noções de internet, intranet e redes de computadores.
Conceitos básicos dos modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de informática.
Conceitos básicos dos modos de utilização de aplicativos para edição de textos, 
planilhas e apresentações utilizando-se a suíte de produtividade Microsoft Office 2010 
ou superior.
Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10.
Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação (Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Internet Explorer e Edge) e 
Correio eletrônico (Notes SmartCloud, Verse e Outlook Express).
Sítios de busca e pesquisa na internet.
Noções de computação na nuvem (cloudcomputing).
Conceitos de organização, compactação e de gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas em ambientes compartilhados.
Noções básicas de segurança da informação e proteção de sistemas informatizados.



NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
QUESTÕES REVISÕES

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

Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos 
sociais; nacionalidade; direitos políticos.
Controle de constitucionalidade. Modalidades e mecanismos de controle. Controle 
de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais. Súmula 
vinculante. Repercussão geral. Modalidades e efeitos das decisões proferidas no 
controle de constitucionalidade.
Organização político-administrativa. Forma federativa de Estado. Federação brasileira: 
entidades componentes, repartição de competências.
Constituição estadual e seus elementos.
Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos.
Poder Legislativo: organização e funcionamento.
Processo legislativo.
Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de governo; 
atribuições e responsabilidades do Presidente da República.
Poder Judiciário: disposições gerais. Órgãos e competência. Supremo Tribunal Federal; 
Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais
Federais; Tribunais de Justiça; juízes federais e estaduais; tribunais e juízes eleitorais.
Das funções essenciais à Justiça.
Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura e 
desporto; ciência etecnologia; meio ambiente; família, criança, adolescente e idoso.



DIREITO ADMINISTRATIVO
QUESTÕES REVISÕES

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

Direito administrativo. Conceito. Objeto. Fontes.
Interpretação e aplicação do Direito Administrativo.
Administração pública. Conceito, organização e modelos. 
Regime jurídico administrativo. 
Princípios expressos e reconhecidos.
Poderes da Administração Pública. Poderes e deveres dos administradores públicos. 
Uso e abuso do poder. Controle da Administração Pública no Brasil. 
Transparência e acesso à informação no Poder Público.
Acesso a Informações (Lei nº 12.527/2011).
Proteção de dados pessoais na Administração Pública.
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018).
Organização da Administração Direta e Indireta.
Órgãos públicos. Consórcios públicos. Paraestatais, entes de colaboração.
Ato administrativo. Conceito, características e atributos. Elementos e requisitos de 
validade. Classificação e espécies. Formação e efeitos.
Extinção, revogação, invalidação e convalidação.
Processo administrativo. 
Lei Estadual nº 2.794/2003.



DIREITO ADMINISTRATIVO
QUESTÕES REVISÕES

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

Licitação. Conceito, natureza jurídica, objeto e finalidade. Princípios básicos e 
correlatos. Modalidades. Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Procedimento 
licitatório. Anulação, revogação e recursos administrativos. Sanções e procedimento 
sancionatório.
Crimes em licitações e contratos administrativos. 
Lei nº 14.133/2021. 
Contrato administrativo. Conceito, principais características e espécies. Formalização, 
execução e inexecução. Duração, prorrogação,  Renovação e extinção. Revisão e 
rescisão. Convênios.
Parcerias entre a Administração e organizações da sociedade civil (Lei nº 13.019/2014).
Serviços públicos. Conceito, características e classificação. Competência, 
regulamentação e controle. Princípios.  Direitos e deveres dos usuários. Concessão, 
permissão, autorização e parceria público-privada. 
Bens públicos. Conceito, elementos e classificação. Aquisição e espécies. Utilização e 
regime jurídico. Afetação e desafetação. Gestão e alienação. 
Agentes públicos. Conceito e classificação. Organização e regime jurídico 
constitucional. Regime previdenciário. Responsabilidade administrativa, civil e 
criminal. Remuneração, direitos e vantagens.
Lei Estadual nº 1.762/1986 e alterações.



DIREITO ADMINISTRATIVO
QUESTÕES REVISÕES

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

Responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado. Noções gerais sobre a 
responsabilidade extracontratual do Estado. Teorias sobre a responsabilidade e a 
irresponsabilidade do Estado. Responsabilidade por atos administrativos, legislativos e 
judiciais. Reparação do dano e direito de regresso. 
Intervenção do Estado na propriedade. Fundamentos, competência e controle judicial. 
Desapropriação. Servidão administrativa. Requisição.
Ocupação temporária. Limitações administrativas. Tombamento. Atuação do Estado no 
domínio econômico.
Liberalismo econômico e o intervencionismo. 
Fundamentos da ordem econômica.
Formas de atuação do Estado. Estado regulador e executor. Monopólio estatal.
Controle da Administração Pública. Controle político e administrativo. Conceito, 
fundamentos, natureza jurídica, objetivo e classificação. Controle legislativo e Tribunal 
de Contas. Súmulas vinculantes e demais instrumentos de controle judicial.
Improbidade administrativa. 
Lei Anticorrupção - Lei Federal nº 12.846/2013.
Procuradoria Geral do Estado do Amazonas. Preceitos constitucionais. Princípios 
Institucionais. Procuradores do Estado: prerrogativas, direitos e deveres. Aspectos 
e institutos específicos do regime jurídico do servidor do quadro de apoio da 
Procuradoria Geral do
Estado.
Lei Orgânica da PGE/AM (Lei estadual nº 1.639/1983).



DIREITO CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

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

Da Pessoa Natural.
Personalidade e Capacidade.
Direitos da Personalidade.
Da Pessoa Jurídica.
Domicílio Civil. 
Dos Bens públicos: classificação, afetação e desafetação.
Do Negócio Jurídico: Conceito. Classificação. Elementos essenciais gerais. Elementos 
acidentais (condição, termo, encargo).
Defeitos do negócio jurídico (erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão, 
fraude contra credores), invalidade do negócio jurídico. 
Do Direito das Obrigações. Dos vícios redibitórios e da Evicção. 
Da responsabilidade civil.
Direito das coisas.
Posse. Teorias da posse. Conceito, classificação, aquisição, efeitos, proteção e perda da 
posse. Função social da posse. Teorias da função social da posse. Conceito, conteúdo e 
concretização da função social da posse. Função socioambiental da posse.
Direitos reais.
Propriedade. Conceito, classificação, aquisição, proteção e perda da propriedade. 
Função social da propriedade: conceito, conteúdo e concretização da função social da 
propriedade. 
Direitos de vizinhança.



DIREITO CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

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

Condomínio geral.
Condomínio edilício.
Propriedade resolúvel.
Propriedade fiduciária.
Direitos reais sobre coisa alheia.
Superfície.
Servidões.
Uso.
Usufruto.
Habitação. Direito real à aquisição. Direito do promitente comprador. Compromisso de 
venda e compra. Adjudicação compulsória.
Direitos reais em garantia.
Penhor.
Hipoteca.
Sucessão. Disposições gerais. Herança. Vocação hereditária. Aceitação e renúncia.  
Exclusão da sucessão. Herança jacente. Herança vacante. 
Sucessão legítima e sucessão testamentária. 
Inventário e partilha.
Arrolamentos.
Alvarás judiciais.
Partilha de bens e direitos.



DIREITO PROCESSUAL CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

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

 Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
Constituição e Processo: A Constitucionalização do processo.
Princípios constitucionais no processo civil.
Conteúdo jurídico do direito de acesso à tutela jurisdicional do Estado.
Conteúdo jurídico do direito de defesa.
Direitos fundamentais e processo. 
A busca pela efetividade do processo e as reformas processuais.
O provimento jurisdicional como instrumento de transformação social.
Normas de Direito Processual Civil: natureza jurídica, fontes, princípios processuais 
civis, interpretação e Direito Processual intertemporal.
Princípios infraconstitucionais do processo civil.
Jurisdição: conceito, características, princípios e espécies.
Meios alternativos de solução de conflitos: autotutela, auto composição (conciliação e 
mediação), arbitragem e tribunais administrativos. 
Competência.
Ação: teorias, classificação, elementos e cumulação.
Processo: pressupostos processuais, atos processuais, vícios dos atos processuais, lugar, 
tempo e forma dos atos processuais, comunicação dos atos processuais. 
Preclusão.
Sujeitos do processo: partes, capacidade, deveres e responsabilidade por dano 
processual, substituição, sucessão.



DIREITO PROCESSUAL CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

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

Litisconsórcio.
Assistência.
Intervenção de terceiros: típicas e atípicas.
Amicus curiae.
Juiz e auxiliares da justiça.
Ministério Público.
Advocacia Pública.
Da tutela provisória. Tutela de urgência e tutela da evidência. Tutela antecedente e 
incidente. Estabilização da tutela provisória.
Procedimento comum: petição inicial, indeferimento da petição inicial, improcedência 
liminar do pedido, audiência de conciliação ou mediação, respostas do réu, revelia, 
providências preliminares e saneamento, julgamento conforme o estado do processo, 
audiência de instrução e julgamento, provas, sentença e coisa julgada. 
Do cumprimento de sentença.
Do procedimento. Teoria geral do procedimento. Procedimentos especiais e 
procedimentos de jurisdição voluntária.
Provas. Objeto, fonte e meios. Admissibilidade. Provas típicas e atípicas. Provas ilícitas. 
Ônus da prova. Provas em espécie e sua produção.
Tutelas declaratórias, condenatórias, mandamentais, cominatórias e específicas.
Processo de execução: espécies, procedimentos, execução provisória e definitiva.



DIREITO PROCESSUAL CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

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

Execução para entrega de coisa, execução de obrigações de fazer ou de não fazer, 
execução por quantia certa, execução contra a fazenda pública. Defesas do devedor 
e de terceiros na execução. Ações prejudiciais à execução. Embargos à execução. 
Suspensão e extinção do processo de execução. 
Processo nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais: ordem dos 
processos nos tribunais e processos de competência originária dos tribunais: incidente 
de assunção de competência, homologação de decisão estrangeira e concessão do 
exequatur à carta rogatória, ação rescisória, incidente de resolução de demandas 
repetitivas e reclamação.
Recursos e meios de impugnação. 
Admissibilidade e efeitos. Princípios.
Apelação, agravos, embargos de declaração, embargos de divergência, ato judicial, 
ação declaratória de inexistência de ato processual e querela nullitatis.
Recursos nos Tribunais Superiores. Repercussão Geral. Súmula. Súmula Vinculante.
Precedentes: teoria geral, distinguishing e overrulling.
Processo coletivo.
Ação civil pública.
Habeas Data e Mandado de Injunção.
Mandado de segurança individual e coletivo.



DIREITO DO TRABALHO
QUESTÕES REVISÕES

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

Princípios e fontes do Direito do Trabalho.
Hierarquia das fontes do Direito do Trabalho.
Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da CF/1988).
Relação de trabalho e relação de emprego: requisitos e distinção; relações de trabalho 
lato sensu.
Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: empregado e empregador, conceito e 
caracterização; poderes do empregador no contrato de trabalho.
Grupo econômico e sua repercussão nas relações de emprego; da sucessão de 
empregadores: conceito, caracterização e sua implicação ao contrato de trabalho; da 
responsabilidade solidária por créditos trabalhistas; terceirização e flexibilização.
Contrato individual de trabalho: conceito, classificação, modalidades e características.
Profissões regulamentadas.
Do teletrabalho (Lei nº 13.467/2017).
Alteração do contrato de trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus variandi.
Transferência do empregado: conceito, limitações e características. 
Suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização, distinção e reflexos 
no contrato de trabalho.
Hipóteses de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho.
Rescisão do contrato de trabalho.
Modalidades de rescisão do contrato de trabalho.
Aviso prévio: prazo de duração e efeitos no contrato de trabalho.



DIREITO DO TRABALHO
QUESTÕES REVISÕES

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

Estabilidade e garantias provisórias de emprego: espécies de estabilidade; despedida e 
reintegração de empregado estável.
Duração do trabalho; jornada de trabalho; períodos de descanso; intervalo para 
repouso e alimentação; descanso semanal remunerado: base de cálculo; trabalho 
noturno e trabalho extraordinário; sistema de compensação de horas.
Turnos ininterruptos de revezamento: conceito e implicações no contrato de trabalho.
Férias: direito a férias e duração; período concessivo e período aquisitivo de férias; 
remuneração e abono de férias; férias coletivas.
Salário mínimo: irredutibilidade e garantia. 
Salário e remuneração: conceito e distinções; composição do salário; modalidades de 
salário; formas e meios de pagamento do salário; adicionais de remuneração; gorjetas: 
conceito e natureza jurídica; 13º salário.
Equiparação salarial: caracterização, requisitos, excludentes; princípio da igualdade de 
salário; desvio e acúmulo de função.
FGTS. 
Prescrição e decadência: conceito, distinção e prazos.
Segurança e medicina no trabalho: CIPA; atividades insalubres ou perigosas: 
caracterização e remuneração do trabalho insalubre e perigoso; forma de cálculo; 
cumulação de adicionais de insalubridade e periculosidade. 
Proteção ao trabalho da mulher; estabilidade da gestante; licença maternidade e Lei nº 
9.029/1995.



DIREITO DO TRABALHO
QUESTÕES REVISÕES

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

Direito coletivo do trabalho: liberdade sindical (Convenção nº 87 da OIT e art. 8º da 
CF/1988); organização sindical: conceito de categoria;
categoria diferenciada; convenções e acordos coletivos de trabalho. 
Direito de greve; dos serviços essenciais; greve do servidor público.
Comissões de conciliação prévia.
Da representação dos empregados.
Renúncia e transação.
Dano moral nas relações de trabalho.
Súmulas da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre 
Direito do Trabalho.
Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativas ao Direito do Trabalho.



DIREITO DO TRIBUTÁRIO
QUESTÕES REVISÕES

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

Direito tributário. Conceito. Autonomia. Fontes.
Sistema Tributário Nacional. Conceito.
Competência tributária.
Limitações ao poder de tributar.
Repartição das receitas tributárias.
Tributos em espécie.
Tributos. Conceito. Classificações. Pedágio.
Preços públicos, tarifas e taxas: distinção.
Parafiscalidade e extrafiscalidade.
Fontes do Direito Tributário.
Legislação tributária.
Conceito. Vigência, aplicação, interpretação e integração.
Tratados internacionais em matéria tributária. 
Princípios gerais de Direito Tributário.
Normas, princípios e regras.
Princípios constitucionais tributários.
Código Tributário Nacional.
Obrigação tributária. 
Natureza, espécies, efeitos.
Fato gerador.



DIREITO DO TRIBUTÁRIO
QUESTÕES REVISÕES

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

Sujeitos ativo e passivo.
Capacidade tributária.
Substituição tributária.
Domicílio tributário.
Evasão e elisão fiscal.
Normas antielisivas.
Responsabilidade tributária.
Modalidades.
Responsabilidade tributária dos administradores de pessoa jurídica.
Teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
Crédito tributário e lançamento.
Exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário.
Decadência e prescrição.
Pagamento indevido.
Atualização do crédito tributário.
Garantias e privilégios do crédito tributário.
Da Administração tributária.
Fiscalização.
Competência.
Dívida ativa.



DIREITO DO TRIBUTÁRIO
QUESTÕES REVISÕES

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

Certidões.
Processo tributário: administrativo e judicial.
Mandado de segurança.
Execução Fiscal. 
Impostos dos Estados e do Distrito Federal.
Imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Imposto sobre propriedade de veículos automotores.



DIREITO FINANCEIRO
QUESTÕES REVISÕES

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

Direito Financeiro na Constituição Federal.
Direito Financeiro e suas relações com outros ramos do Direito.
Federalismo Fiscal e repartição de receitas na Constituição Federal.
Guerra Fiscal. 
Das finanças públicas. Normas Gerais.
Dos orçamentos.
Orçamento na Constituição Federal.
Princípios orçamentários.
Lei Orçamentária Anual.
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Plano Plurianual.
Tramitação orçamentária.
Orçamento impositivo e autorizativo.
Normas gerais de Direito Financeiro (Lei federal nº 4.320/1964).
Receitas públicas. Conceito. Classificação. Vinculação e desvinculação de receitas.
Despesas públicas. Conceito. Classificação.
Fiscalização financeira e orçamentária.
Tribunal de Contas. 
Crédito público. Noções fundamentais. Natureza jurídica.
Empréstimos públicos e espécies.



DIREITO FINANCEIRO
QUESTÕES REVISÕES

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

Limites do crédito público.
Responsabilidade fiscal.  Lei Complementar federal nº 101/2000. 
Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal.
Lei Complementar federal nº 159/2017.
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Lei Complementar federal nº 173/2020.




