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O pontapé inicial para qualquer conquista é 
o desejo. Quando uma pessoa deseja inten-
samente algo, vai transformando a realidade 

ao seu redor, direcionando-a rumo à concretização desse desejo. É 
verdade: a mente tem o extraordinário poder de fabricar realida-
des. Mas lembre-se de que ela não consegue fazer isso sozinha. 
Quem quer muito algo precisa agir e se fazer merecedor do objeto 
de desejo. Nos minutos que antecedem a prova, reacenda sua pai-
xão e mentalize a sua conquista. Isso servirá de motivação para 
que você dê o seu melhor na prova que está prestes a começar.

dica motivacional
por gabriel granjeiro

boa prova e gran sucesso!

co e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão OBJETIVAMENTE pelos da-
nos que seus agentes, nessa qualidade, causa-
rem a terceiros, assegurado o direito de regresso 

(RP) e despesas de exercícios anteriores (DEA)? 
Restos a pagar são despesas empenhadas e 
não pagas até 31 de dezembro. São inscritos em 
31/12 e tratados como receita extraorçamentá-
ria, divididos em processados e não processados. 

bito ou apliquem multa têm efi cácia de título 
executivo extrajudicial, mas não podem ser exe-
cutadas pelo próprio TC. Serão executadas pelo 
órgão de advocacia jurídica do ente ou pelo MP 

costuma trazer um texto extenso, mas pouco ex-
plorado quanto à interpretação, já que a maioria 
das questões é de gramática. Frequentemente, 
há lacunas espalhadas no texto, então é bom 
você ir direto às questões, saber qual o objetivo 

zada nos processos de seleção por competências 
e consiste em indagar ao candidato como ELE 
AGIU em determinada situação-chave. Diferente 
da entrevista situacional, que questiona o que o 
candidato FARIA em uma dada situação hipoté-

menor potencial ofensivo, que são julgadas 
pelos Juizados Especiais Criminais (JECRIM), 
as contravenções penais e os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a 2 anos, 
cumulada ou não com multa. É preciso, ainda, 

mas garantias, prerrogativas, impedimentos, 
vencimentos e vantagens dos Desembarga-
dores. Já para os sete auditores, a Constituição 
prevê que terão apenas as mesmas garantias e 

cessos de contas: 1 – Preliminar: adotada pelo 
relator ou TCE para sobrestar julgamento, orde-
nar citação/audiência etc.; 2 – Defi nitiva: o TCE 
julga o mérito: regulares, regulares com ressalva 
(impropriedade ou falta formal sem dano), ir-

ros titulares em uma mesma sessão ordinária 
para mandato de 2 anos, permitida a recon-
dução por igual período, o Presidente do TCE, o 
Vice, o Corregedor, o Ouvidor, o Presidente da 1ª 

hoje pelas questões de gramática (depois, faça 
as de texto). Sua banca adora explorar análise 
sintática. Para tanto, siga os seguintes passos: 
identifi que o verbo; veja se há sujeito (por meio 
da concordância verbal, principalmente); veja 

atentar-se aos critérios que orientam o processo perante o JECRIM, 
quais sejam: 1) Oralidade; 2) Informalidade; 3) Economia Processual e 
4) Celeridade. E, mais ainda, o foco do JECRIM é a reparação dos danos 
sofridos pela vítima e a aplicação de pena que não seja privativa de 
liberdade.

impedimentos do conselheiro, quando estão substituindo, ou de juiz 
da mais elevada entrância, no exercício das demais atribuições.

regulares (omissão prestação de contas, ilegalidade, ato ilegítimo ou 
antieconômico com ou sem dano, desvio, desfalque); 3 – Terminativa: 
o TCE ordena o trancamento de contas iliquidáveis).

das lacunas. Dessa forma, a leitura do texto é limitada aos trechos que 
interessam à banca. Isso agiliza o processo e o torna mais objetivo. Boa 
prova!

O pagamento de um RP é despesa extraorçamentária. A inscrição de-
verá obedecer a ordem cronológica e o credor.  DEAs são despesas 
orçamentárias relativas a exercícios encerrados para os quais havia 
saldo sufi ciente e dotação específi ca, mas que não foram empenhadas 
na época. Serão pagas com empenho em dotação própria e elemento 
de despesa defi nido. Decorrem de reconhecimento de despesas não 
empenhadas e restos a pagar com prescrição interrompida (RP cance-
lados, estando vigente o direito do credor).

em caso de omissão/falha da AGU/Proc. Jurídica. tica. Lembre-se dessa diferença e boa prova!

Câmara e o Presidente da 2ª Câmara e o Conselheiro Coordenador da 
Escola de Contas.

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. se há complemento (o que vai defi nir a transitividade). A depender da 
questão, também será necessário analisar se há voz ativa ou passiva 
(esta defi nida por estrutura SER+PARTICÍPIO – voz passiva analítica 
– ou VERBO+PA – voz passiva sintética). Além disso, não se esqueça: 
apassivar uma oração signifi ca transformar o objeto direto em sujeito 
paciente! Com essas dicas, você vai garantir preciosas questões no seu 
concurso! Fique com Deus! Boa prova!
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no alvo: 10 dicas 
para  a sua prova

prepare-se em sua 
casa com quem mais 

aprova em 

concursos 
públicos

TCE/PB - AUDITOR

Mais de 35.000 videoaulas sob demanda.
7.000 cursos por pacote, por matéria ou 
extensivos.
27 anos de tradição em concursos.

“Espaço do aluno” (moderno e prático);
Material de apoio em PDF;
Audioaulas para download;
Acesso a um banco com + de 240.000 questões;
Simulados online corrigidos em tempo real;
Ranking de notas;
Indicadores sobre a sua preparação;
Monitor de desempenho;
Recursos para anotações;
Certifi cação gratuita;
Compatível com iOS, Android e Windows Phone;
Parcelamento em até 12x sem juros.

Acesso a mais de 7.000 cursos online, incluindo os que são 
lançados diariamente.
Troca e inclusão de cursos a qualquer momento e quantas 
vezes quiser.
Mais de 35.000 videoaulas atualizadas.
Ferramenta de estudos personalizada.
Material de apoio em PDF.
Audioaulas para download.
Banco de simulados com + de 245.000 questões.
Fórum de dúvidas.
Pagamento recorrente mensal no cartão de crédito: 
não compromete o limite.
Garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta.*

(*) A solicitação deve ser feita em até 30 (trinta) dias após a compra.

www.grancursosonline.com.br

Acesse: www.grancursosonline.com.br
e comece a estudar AGORA MESMO!

www.grancursosonline.com.br
4007-2501 4007-2501

Demais localidades Demais localidades

(valor de uma ligação local) (valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas Capitais e regiões metropolitanas

0800-607-2500 0800-607-2500
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Parcelamento em até 12x sem juros.

www.grancursosonline.com.br
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