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Em amostragem, quanto menor o risco que o auditor está 
disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra. 
Contudo, a estratificação permite que o tamanho da amostra 
seja reduzido sem aumentar o risco de amostragem.

1 Auditoria Fiscal
do ICMS e do ISS

Uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados 
em mais de uma atividade. Por exemplo, quando o desembolso 
de caixa para pagamento de empréstimo inclui tanto os juros 
como o principal, a parte dos juros pode ser classificada como 
atividade operacional, mas a parte do principal deve ser classi-
ficada como atividade de financiamento.

Contabilidade de Custos3
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10 DICAS
PROFÉTICAS

O custeio baseado em atividades estima os custos dos recur-
sos consumidos por objetos de custo, como produtos e 
clientes. A abordagem do custeio baseada em atividades supõe 
que os objetos de custo geram atividades, as quais, por sua vez, 
consomem recursos. As atividades formam a ligação entre 
custos e objetos de custo. O custeio baseado em atividades 
está relacionado à alocação de custos indiretos (incluindo 
despesas de venda e administrativas também). A contabilidade 
da mão de obra direta e de materiais diretos normalmente é a 
mesma sob os métodos de custeio tradicional e ABC.

2 Contabilidade Geral
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Olá! Chegou o dia da prova. Neste momento, resta a você ficar 
atento às particularidades do CEBRASPE. Por exemplo, é fato 
que o examinador dessa banca cobra, com frequência, a 
paráfrase (reescrita). Os enunciados dessas abordagens 
afirmam que a reescrita do texto mantém a correção e o senti-
do original. Advirto: antes de ler o texto original, procure 
primeiro o erro gramatical no trecho proposto. Isso o ajudará, 
pois você não precisará confrontar o texto original com o texto 
proposto. Elenco aqui os principais erros gramaticais: concor-
dância, pontuação, regência/crase, colocação pronominal. 
Contudo, se não existir erro gramatical, você terá de recorrer ao 
texto original para comprovar se houve mudança de sentido.

4 Gramática
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Na DESCENTRALIZAÇÃO, a atividade é prestada por pessoa 
diversa. Ocorre a distribuição de competências de uma para 
outra pessoa. Assim, pressupõem-se duas pessoas: o ente 
político e a entidade descentralizada. Na desconcentração, há a 
criação de órgãos públicos que não possuem personalidade 
jurídica. RDC – A contratação integrada compreende a elabora-
ção e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo pelo 
licitante, bem como a execução de obras e de serviços de enge-
nharia, de montagem, de realização de testes, de pré-operação 
e de todas as demais operações necessárias e suficientes para 
a entrega final do objeto. Será utilizada, como forma preferen-
cial, nas licitações e nas contratações de obras e de serviços de 
engenharia, desde que técnica e economicamente justificada.

9 Direito Administrativo
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7 Direito Constitucional
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O grande dia chegou! Agora tudo que você precisa é fazer a 
prova bem. E o que é fazer a prova bem? Comece lendo toda a 
prova, bem rapidamente, para saber o que vai cair; nessa 
primeira passada, já resolva aquelas questões de cuja resposta 
você tem certeza; comece pela disciplina de que mais gosta, 
para usar sua energia para o que tem mais chances de te dar 
vantagem; em seguida, passe para as questões médias e depois 
para as difíceis. Ao preencher o cartão de respostas, faça 
apenas um disquinho ou uma bolinha imperceptível para 
marcar a resposta e em seguida, conferindo o caderno, faça a 
marcação de 100% do espaço da resposta.

10 Técnicas de Estudo
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A instituição de impostos sobre bens/serviços sempre provo-
ca ineficiência, sinônimo de peso morto. Tal situação foge do 
equilíbrio de mercado, em geral com maiores preços pratica-
dos e menores quantidades transacionadas, com o peso do 
tributo dividido entre os dois agentes (produtor e consumi-
dor). O montante do tributo com que cada agente arca depen-
de da sua Elasticidade-preço. Quanto mais inelástico (menor 
Elasticidade-preço), maior o valor pago pelo produtor ou pelo 
consumidor. Quanto mais elástico (maior Elasticidade-preço), 
menor o valor pago.

5 Economia
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Na ITIL v3 (2011), o processo responsável por restaurar a opera-
ção normal de um serviço no menor tempo possível é o Geren-
ciamento de Incidentes. Trata o efeito, e não a causa!
O processo que se preocupa em encontrar a causa-raiz do 
incidente é o Gerenciamento de Problemas.

6 Tec. da Informação
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Você que está estudando Legislação Tributária para esta prova 
saiba que, no último concurso em que foi cobrada essa disciplina 
pela banca, quase 70% (setenta por cento) de todas as questões 
foram baseadas em ICMS, em IPVA e em ITCD. Observe ainda que 
caiu a mesma quantidade de questões de ICMS e de IPVA, mas a 
Lei do ICMS é enorme, e a do IPVA, reduzida. 
DICA: corre para reler a Lei do IPVA e a do ITCD, grande chance de 
uma chuva de questões sobre ambas.

8 Direito Tributário
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Excetuada a situação de flagrante delito, de desastre e para 
prestar socorro, só por decisão judicial, durante o dia, pode-se 
afastar a inviolabilidade de domicílio. Não vale a entrada sem 
consentimento do morador quando determinada pelo MP, por CPI, 
por autoridades fiscais, fazendárias, ou pela autoridade policial.
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prova e muito mais! Acesse:

No nosso site, você encontra as 
últimas notícias sobre concursos, 
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