
 

 
 

 
1- Leitura, compreensão e interpretação de texto(s) original(is) ou adaptado(s), de natureza 
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– Dos Estados Federados;  ...................................................................................................... 1 

Noções de Direito Administrativo: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: 
Título III - Da Organização do Estado: Capítulo VII – Da Administração Pública; Seção I – 
Disposições Gerais; Seção II – Dos Servidores Públicos;  ..................................................... 62 

Lei Ordinária n. 8.972/2020 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública do Estado do Pará.).  ................................................................................................. 78 

Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).  .................... 98 
 

 
Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público ............................. 1 
Processos participativos de gestão pública. Conselhos de gestão, orçamento participativo, 

parceria entre governo e sociedade. ...................................................................................... 13 
Transparência da administração pública ............................................................................ 17 
Controle social e cidadania ................................................................................................ 30 
Accountability ..................................................................................................................... 36 
Excelência nos serviços públicos ....................................................................................... 43 
Gestão por resultados na produção de serviços públicos .................................................. 49 
Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais.................................. 54 
Governabilidade e governança .......................................................................................... 66 
O ciclo do planejamento em organizações (PDCA) ............................................................ 67 
 
 



 

 
 
Balanced Scorecard (BSC) ................................................................................................ 73 
Principais conceitos, aplicações, mapa estratégico, perspectivas, temas estratégicos, 

objetivos estratégicos, relações de causa e efeito, indicadores, metas, iniciativas estratégicas
 ............................................................................................................................................... 80 

Referencial estratégico das organizações ........................................................................ 103 
Análise de ambiente interno e externo ............................................................................. 111 
Ferramentas de análise de ambiente. Análise swot, análise de cenários, matriz GUT ..... 119 
Negócio, missão, visão de futuro, valores ........................................................................ 141 
Indicadores de desempenho. Tipos de indicadores. Variáveis componentes dos 

indicadores..... ...................................................................................................................... 148 
Princípios Constitucionais da Administração Pública: Princípios Explícitos e Implícitos ... 159 
Ética na Administração Pública ........................................................................................ 168 
Administração Pública: Organização administrativa; Centralização; Descentralização. 

Desconcentração; Órgãos públicos; Administração Indireta da Administração; Autarquias; 
Fundações Públicas; Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista ........................ 171 

Atos Administrativos: Conceito; Atributos; Elementos; Classificação; Vinculação e 
discricionariedade; Anulação; Revogação e Convalidação ................................................... 203 

Contrato Administrativo: Características; Formalização; Execução e Rescisão; 
Espécies......... ...................................................................................................................... 225 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000); ................................... 253 
Convênios ........................................................................................................................ 281 
Bens Públicos: Conceito; Classificação; Afetação e desafetação; Formas de aquisição e 

alienação de bens públicos; Formas de utilização dos bens públicos pelos particulares ...... 286 
 

 

 
Orçamento Público: Características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e do 

orçamento de desempenho. Princípios orçamentários ............................................................. 1 
Peças Orçamentárias: PPA, LDO, LOA ............................................................................. 13 
Orçamento fiscal e de seguridade social ............................................................................ 37 
Orçamento na Constituição Federal de 1988 ..................................................................... 56 
Conceituação e classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira. Execução da 

receita e da despesa orçamentária ......................................................................................... 66 
Créditos Adicionais ............................................................................................................ 99 
Cota, provisão, repasse e destaque ................................................................................. 105 
Lei nº 101/2000 ................................................................................................................ 107 
Portaria Interministerial 127/2008 e alterações ................................................................ 135 
Procedimentos de retenção de impostos e contribuições federais ................................... 155 
Lei nº 9430/1996 e alterações .......................................................................................... 159 
Instrução Normativa SRF n. 1234/2012 e alterações ....................................................... 190 
Contabilidade Geral: Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de 

Contabilidade–CFC .............................................................................................................. 212 
Princípios de Contabilidade (Resolução n. 750/93, n. 1.111/2007 e n. 1.282/2010). ........ 216 
Deliberações da Comissão de Valores Mobiliário– CVM.  ................................................ 263 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis 

(Deliberação CVM n. 675/2011 e Resolução CFC n. 1.121/2008): objetivos, pressupostos 
básicos, características qualitativas das demonstrações contábeis, mensuração e 
reconhecimento dos elementos das demonstrações ............................................................ 269 

Apresentação das Demonstrações Contábeis: objetivos e considerações gerais, conteúdo e 
estrutura das demonstrações contábeis ............................................................................... 343 

Lei n. 6404/76 e alterações .............................................................................................. 368 
Contabilidade Pública: Conceito, objeto e regime. Campo de aplicação .......................... 447 
Contabilidade segundo a Lei n.º 4.320/64 e alterações: conceitos; regimes adotados pela 

contabilidade pública; Exercício financeiro; Controles de competência: interno e externo; ... 455 
 



 

 
 
Sistemas: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação; ............................ 472 
Receitas e Despesas da Dívida Pública; .......................................................................... 477 
Registros contábeis; ........................................................................................................ 487 
Variações patrimoniais ativas e passivas, variações orçamentárias e extraorçamentárias;

 ............................................................................................................................................. 496 
Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de Despesa, 

Descentralização de Crédito, Liberação Financeira, Realização de Receita e Despesa; ...... 514 
Balancete: características, conteúdo e forma ................................................................... 528 
Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial 

e Demonstração das Variações Patrimoniais ....................................................................... 535 
Decreto n.º 93.872/86 ...................................................................................................... 572 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Parte I - Procedimentos Contábeis 

Orçamentários; Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais; Parte III - Procedimentos 
Contábeis Específicos; Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; Parte V – 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (8ª edição) – Secretaria do Tesouro Nacional/STN......................................... 595 

 


