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No caso de arrematação em hasta pública, a 
responsabilidade tributária sub-roga-se no valor 
do preço da arrematação – art. 130, parágrafo 
único, do CTN.

1 Direito Tributário 
Maria Christina 

Auxílio-Acidente x Surdez
A perda da audição, em qualquer grau, somente 
proporcionará a concessão do auxílio-acidente, 
quando, além do reconhecimento de causalidade 

entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução 
ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2 Direito Previdenciário
Carlos Mendonça

O Gran Cursos Online deseja a você uma 
ótima prova. No nosso canal do YouTube, 

você encontra a correção da prova e 
muito mais! Acesse:

www.youtube.com/grancursostv

3 Direito Processual Civil
Roberta Queiroz

O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo 
quanto ao número de litigantes. Se o denunciante 
for vencido na ação principal, o juiz passará ao 
julgamento da denunciação da lide. O amicus 
curiae pode recorrer da decisão que julgar o 

incidente de resolução de demandas repetitivas. Independentemente 
de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 
realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos 
feriados ou dias úteis fora do horário. Os litisconsortes que tiverem 
diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão 
prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em 
qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento – não 
há essa regra no processo eletrônico.

4 Direito Processual Penal
Geilza Diniz

Diferenças entre prisão temporária (PT) e prisão 
preventiva (PP): PT – cabível apenas durante o 
inquérito policial; não pode ser decretada de 
ofício pelo juiz, mas apenas mediante representa-

ção da autoridade policial ou requerimento do MP; prazo de 5 + 5 dias 
ou 30 + 30 dias (hediondos). PP – cabe durante o inquérito ou ação 
penal; juiz pode decretar de ofício durante a ação penal, ou por provoca-
ção do delegado ou MP; não tem prazo determinado.

5 Texto e Redação Discursiva 
Tereza Cavalcanti

Assim que receber a prova e (claro!) o fiscal 
autorizar, leia o tema da redação. Se não estiver 
explícito, leia o texto motivador e dele extraia o 
tema. Defina sua tese e sua abordagem, reserve 

um espaço para anotar as ideias (que certamente aparecerão!) durante 
a prova objetiva. Lembre-se: a FCC cobra dissertação argumentativa, 
então você deve se posicionar sobre o tema (ainda na introdução), não 
vale ficar "em cima do muro", com abordagem como: “Por um lado, ... 
/Por outro lado, ...”. 

9 Noções dos Direitos das
Pessoas c/ Deficiência  
Carlinhos Costa

O atendimento prioritário é extensivo ao acompa-
nhante da pessoa com deficiência ou ao seu 
atendente pessoal, exceto quanto ao recebimen-

to do imposto de renda e à tramitação processual. Nos serviços de 
emergência públicos e privados, a prioridade conferida pelo Estatuto 
da Pessoa com Deficiência é condicionada aos protocolos de atendi-
mento médico.

6 Gramática
Elias Santana 

Para a sua prova de hoje, não se esqueça de que 
o verbo sempre estabelece a concordância com o 
sujeito (e a banca FCC explora excessivamente o 
sujeito posposto). Não procure o sujeito apenas 

antes do verbo! Vale a pena também mencionar que a voz passiva 
possui uma estrutura: ser+particípio (analítica) e verbo-se (sintética). 
Caso não haja essa estrutura, não é voz passiva! Esse deve ser seu 
primeiro critério para eliminar as alternativas improváveis!

10 Gestão Pública
Renato Lacerda

Para a devida aplicação de um sistema de 
compliance em governança corporativa:

1) é preciso obter suporte da alta administração, que deverá investir 
em meios para auxiliar na implementação; 

2) especialistas deverão auxiliar na elaboração de um código de 
conduta, de acordo com normas e leis vigentes, com fundamentos 
nos objetivos e nas metas da organização;

3) realiza-se depois a análise de riscos para verificar quais são os 
desafios da empresa e quais esforços precisam ser aplicados para o 
alcance dos melhores resultados;

4) é preciso criar políticas e controles internos para diminuir os 
riscos, investindo ainda em treinamento e em uma comunicação 
transparente para que os colaboradores e demais stakeholders 
possam conhecer as políticas que foram implementadas;

5) em casos de desvios ou descumprimento das normas, com base 
no código de ética, deverão ser tomadas medidas corretivas. A partir 
da denúncia ou descoberta de irregularidades, deve ser buscada a 
materialidade da conduta adversa.

7 Noções de Sustentabilidade
Rebecca Guimarães

A A3P não é obrigatória e está baseada em 6 
eixos temáticos: uso racional dos bens públicos e 
recursos naturais, gestão adequada dos resíduos 
sólidos, qualidade no ambiente de trabalho, 

capacitação e sensibilização dos servidores, licitações sustentáveis e 
construções sustentáveis. Os resíduos sólidos podem ser classificados 
de acordo com a origem ou periculosidade. A meta de redução de 
gases de efeito estufa do Brasil para 2020 está entre 36,1% e 38,9%.

8 Raciocínio Lógico-Matemático
Márcio Flávio

Cuidado ao negar os conectivos categóricos 
“Todo” e “Nenhum”. A negação sempre deverá 
estar no SINGULAR.
Exemplos:

A negação de “Todos os professores são malucos” é “Algum professor 
não é maluco”.
A negação de “Nenhum professor é feliz” é “Algum professor é feliz”.


