
Livraria Casa dos Concursos
Av. João Gomes Sobrinho, 62, Areão – Cuiabá – MT (65) 3623-5266

www.casadosconcurso.com.br
Editoras: 

             

                            

                                          

Relação dos livros sugeridos para o concurso Público SEFAZ/MT – Fiscal de 
Tributos Estadual 

Segundo último edital para o concurso de Fiscal de Tributos Estadual publicado 
no dia 07 de Novembro de 2002.
 O Conteúdo exigido e peso de cada item foi distribuído da seguinte forma:
PROVA/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE

ITENS
CARÁTER

(P1) Objetiva Língua Portuguesa 35 ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO

(P2) Objetiva Tecnologia da Informação 20 ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO

(P2) Objetiva Matemática / Estatística 20 ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO

(P4) Objetiva Conhecimentos Gerais
(História e Geografia de Mato
Grosso / Atualidades)

15 ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO

(P5) Objetiva Direito Tributário / Legislação 
Específica Estadual

90 ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO

javascript:void(0)


(P6) Objetiva Direito Administrativo /
Direito Comercial / Direito
Penal

30 ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO

(P7) Objetiva Contabilidade 40 ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO

Livros Sugeridos:

LÍNGUA PORTUGUESA:

As Últimas do Português - Volume I - Regência Verbal e Crase

 

Sinopse: 
Primogênito de uma família estruturada em forma de gramática em 
volumes, este livro apresenta a teoria relativa a dois temas muito 
relevantes: regência verbal e crase. Com uma linguagem acessível, o 
autor propõe exercícios inéditos e comenta questões de concursos. 
Tudo sistematizado para o leitor solucionar dúvidas e melhorar seus 
conhecimentos. 

Autor: Décio Sena 
Editora: Ferreira 
Ano: 2010 

Edição: 4ª 
ISBN: 978-85-7842-102-1 
Páginas: 200

Valor: R$ 35,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 28,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 29,75 

As Últimas do Português - Volume II - Concordância Nominal e Concordância 
Verbal

Sinopse: 
O segundo volume da Série trata de Concordância Nominal e 
Concordância Verbal. Nesta obra, o autor esgota a teoria 
específica do assunto e propõe exercícios inéditos, além de 
comentar questões de concursos.

Estruturada como uma Gramática em volumes, a Série As Últimas 
do Português é destinada a todos os que tenham dúvidas 
localizadas em pontos específicos da Língua Portuguesa.

Autor: Décio Sena 
Editora: Ferreira 
Ano: 2010 
Edição: 2ª 
ISBN: 978-85-7842-103-8 
Páginas: 216

Valor: R$ 35,00



Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 28,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 29,75 

As Últimas do Português - Volume III - 3ª edição

Sinopse: 
Estruturada como uma Gramática em volumes, a Série As Últimas 
do Português é destinada a todos os que tenham dúvidas localizadas 
em pontos específicos da Língua Portuguesa.

Em cada volume o autor apresenta, de forma objetiva e em 
linguagem simples, a teoria relativa a temas do nosso idioma, 
seguida de exercícios de fixação e de 200 questões comentadas.

Autor: Décio Sena
Editora: Ferreira 

Ano: 2010 
Edição: 3ª 
ISBN: 978-85-7842-121-1
Páginas: 448

Valor: R$ 61,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 48,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 51,85 

As Últimas do Português - Volume IV - Análise Sintática - 3ª edição

Sinopse: 
Neste 
quarto volume, o autor apresenta Análise Sintática e diversos exercícios 
abordando o assunto. O domínio deste 
tema é imprescindível para todos os que desejem estudar a Língua 
Portuguesa.

Autor: Décio Sena 
Editora: Ferreira 
Ano: 2010 
Edição: 3ª 
ISBN: 978-85-7842-122-9 
Páginas: 312

Valor: R$ 49,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 39,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 41,65 



PORTUGUÊS PARA CONCURSOS - 25ª EDIÇÃO

 Este livro mostra, de forma simples e objetiva, os fatos gramaticais 
cobrados em diferentes concursos.  A teoria é apresentada sem o 
rebuscamento das gramáticas, que, por isso mesmo, desestimulam o 
estudo do candidato.  Baseado rigorosamente no que se 
convencionou chamar de norma culta, ele é um manual de português 
bastante útil para todos que, por um motivo ou outro, precisam 
desenvolver seus conhecimentos da língua pátria.  Completa o 
material uma bateria de 900 testes, grande parte dos quais extraídas 
de variados concursos públicos e vestibulares, num grau crescente de 
dificuldade que visa a levar o leitor à segura e agradável assimilação 
do conteúdo.
Nova  edição  atualizada  com  a  nova  ortografia.
Autor renomado na área.

Autor: Renato Aquino
Editora: Campus/Elsevier 
Formato 17x24 cm
Páginas 392
Lançamento 22/07/2009
ISBN Antigo 85-352-2902-7
 ISBN   978-85-352-2902-8

Valor: R$ 79,90
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 63,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 67,91 

GRAMÁTICA PARA CONCURSOS, 4ª EDIÇÃO

 Esta  não  é  mais  uma  dentre  tantas  gramáticas  que  estão  no 
mercado. Voltada para quem deseja prestar concurso público, ela 
traz  uma  abordagem  teórica  de  todos  os  principais  conteúdos 
exigidos em concursos, além de exercícios em boa quantidade. Nas 
questões  de  conteúdos  mais  complexos,  os  gabaritos  são 
minuciosamente comentados. O objetivo desta obra é transformar-
se em uma literatura prática e específica na área de concursos, em 
que  todos  poderão  dirimir  suas  dúvidas  e  esclarecer  pontos  de 
nossa  língua  que  não  constam  –  ou  são  analisados  apenas 
superficialmente – nas obras tradicionais.

Principais Características:
Esta nova edição está totalmente de acordo com a nova ortografia, 
inclusive com um capítulo específico sobre as novas regras. Traz 

também novas  questões.  Além da  teoria  formal,  a  obra  traz  dicas  sobre  a  abordagem das 
diferentes  bancas  nos  temas  mais  polêmicos.  Desde  sua  primeira  edição,  este  best-seller  é 
referência em Língua Portuguesa para concursos.

Autor: Marcelo Rosenthal 
Editora: Campus/Elsevier 
Formato 17x24 cm
Páginas 576
Lançamento 27/04/2009
ISBN 978-85-352-3425-1



Valor: R$ 89,90
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 71,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 76,42

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS - NOVA EDIÇÃO

 Este livro é extremamente prático e apresenta a teoria essencial da 
matéria para concursos públicos. Ao final, o leitor encontra uma 
enorme quantidade de textos e 815 questões, mais de 4000 itens, 
todos  comentados,  para  serem  resolvidos  na  ordem  em  que 
aparecem no livro.  Começa-se  por  textos  muito  curtos,  uma  ou 
duas linhas,  e  vai-se aumentando,  tanto em tamanho quanto em 
dificuldade.

Esta  nova  edição  está  totalmente  adaptada  à  nova  ortografia.
A obra é a referência mais importante em Interpretação de Textos 
para concursos do mercado.

Autor: Renato Aquino 
Editora: Campus/Elsevier
Formato 17x24 cm
Páginas 528
Lançamento 17/06/2009
ISBN 978-85-352-3554-8

Valor: R$ 85,90
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 68,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 73,00 

GRAMÁTICA COMPLETA PARA CONCURSOS E VESTIBULARES 

Gramática completa para concursos e vestibulares traz a teoria 
gramatical completa explicada de um modo simples e mais de 500 testes 
de múltipla escolha selecionados de concursos públicos e vestibulares 
promovidos por diversas instituições brasileiras, constantes em uma lista 
no final do volume.   Por meio dos comentários que faz a todas as 
alternativas dos testes selecionados, o autor ensina a raciocinar a língua 
portuguesa para que o estudante a entenda naturalmente, contextualizada.
O diferencial é que não apenas a resposta correta é comentada: todos 
os testes têm todas as alternativas explicadas nos comentários da 
resposta, com indicações de “pegadinhas” e detalhes sutis que muitas 
vezes passam despercebidos na hora de escolher a alternativa correta. 

Autor: Nilson Teixeira de Almeida
Editora: Saraiva 
2ª Edição (2009) • 512 páginas • ISBN: 978850207743

Valor: R$ 34,90
Pagamento à vista: 15% de Desconto



Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 29,00
Pagamento parcelado: 10% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 31,00 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

INFORMÁTICA PARA CONCURSOS - 4ª EDIÇÃO

 Este livro reúne os principais temas de Informática exigidos pelas 
bancas examinadoras. Com uma capacidade didática ímpar, o autor 
transfere para esta obra o conhecimento de quem entende todos os 
“macetes” na resolução das provas de concursos. Nesta nova 
edição, os assuntos mais recorrentes como redes de computadores, 
hardware e backup foram modificados e adaptados às novas 
exigências dos concursos. Além disso, o livro inclui, ao final de 
cada capítulo, exercícios de provas recentes com gabarito para 
ajudar o leitor na fixação do conteúdo.

Autor: João Antonio 
Editora: Campus/Elsevier  
Formato 17x24 cm
Páginas 768
Lançamento 19/09/2008
ISBN 978-85-352-3212-7

Valor: R$ 99,90
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 79,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 84,90 

DESCOMPLICANDO A INFORMÁTICA PARA CONCURSOS - 2ª EDIÇÃO

 Este livro foi desenvolvido pensando no leitor que dispõe de 
pouco tempo e precisa saber o que é exigido nos Concursos 
Públicos  na  área  de  Informática.
Baseado  em  editais  de  concursos,  com  uma  linguagem 
voltada  para  os  concursandos,  ilustrações  didáticas  e 
inúmeros  exercícios  com  gabarito,  conduz  o  leitor  a  um 
aprendizado gradual e efetivo, sem o sofrimento imposto por 
uma linguagem técnica.

Esta  nova  edição  está  totalmente  revista  e  atualizada  de 
acordo  com  as  tecnologias  mais  recentes  cobradas  em 
concursos.
O livro é indicado para concursandos de todas as áreas.



Autor: Reynaldo Telles  
Formato 17x24 cm
Páginas 312

Lançamento 02/06/2009

ISBN 978-85-352-3498-5

Valor: R$ 59,90
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 47,90
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 50,90 

Informática para Concursos - 2ª edição Série Concursos Públicos

 

A informática tem sido objeto de diversas provas de concursos públicos. 
Nesse panorama, o autor, especialista e profissional da área, estruturou a 
obra com foco nos temas mais solicitados nesses concursos. 
O resultado é um trabalho completo, que não se preocupa somente em 
informar ao leitor o significado das terminologias específicas, mas, 
também, possibilitar o entendimento dos temas abrangidos pela 
informática. 
Didática, a obra traz ilustrações e figuras sobre os temas tratados, quadros 
chamando a atenção do leitor para aspectos importantes das provas, bem 
como questões de concurso ao final de cada capítulo. 

Autor: Rodney Idankas
Editora: Método 
Ano: 2009
Número de Páginas: 336
I.S.B.N.: 978-85-309-2985-5

Valor: R$ 53,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 42,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 45,00 
MATEMÁTICA / ESTATÍSTICA: 

Matemática Descomplicada - Volume 1

 Sinopse: 
Nesta obra dividida em dois volumes, o autor aborda a Matemática de 
maneira direta e descomplicada, visando a facilitar a compreensão das 
ciências exatas e o desenvolvimento do raciocínio lógico.
No primeiro volume, além de fazer uma revisão geral da matéria, o autor 
apresenta os temas mais cobrados em concursos públicos de nível 
fundamental e médio, tais como: operações elementares, conjuntos, 
equações, sistemas, funções, geometria, razão, proporção e progressões. 
Para melhor compreensão da teoria e fixação dos temas aprendidos, cada 
tópico vem acompanhado de exemplos comentados e testes. Além disso, 
ao final dos capítulos constam questões inéditas e de provas oficiais, 
totalizando 1.300 exercícios.

Autor: Nonato de Andrade
Editora: Ferreira 
Ano: 2009 
Edição: 1ª 



ISBN: 978-85-7842-044-4 
Páginas: 288

Valor R$ 45,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 36,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 38,00 

Matemática Descomplicada - Volume 2

Sinopse: 
Nesta obra dividida em dois volumes, o autor aborda a Matemática de 
maneira direta e descomplicada, visando a facilitar a compreensão das 
ciências exatas e o desenvolvimento do raciocínio lógico.
No segundo volume, são comentados os tópicos de nível intermediário e 
avançado, a saber: matemática financeira, matriz, determinante, sistema 
linear, análise combinatória, probabilidade, estatística, números 
complexos e polinômios.
Para melhor compreensão da teoria e fixação dos temas aprendidos, cada 
tópico vem acompanhado de exemplos comentados e testes. Além disso, 
ao final dos capítulos constam questões inéditas e de provas oficiais, 
totalizando 1.300 exercícios.

Autor: Nonato de Andrade
Editora: Ferreira 
Ano: 2009 
Edição: 1ª 
ISBN: 978-85-7842-045-1 
Páginas: 296

Valor R$ 45,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 36,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 38,00 

Livro Matemática para Concursos - 11ª edição revista e ampliada

Pode-se dizer que o ensino de Matemática é tão indispensável que, sem 
ele, não teríamos sido completamente alfabetizados. Daí a Matemática, 
ao lado da Língua Materna, ser disciplina fundamental dos currículos 
escolares em todo o mundo.

E não é menor a exigência de conhecimentos dos tópicos fundamentais da 
Matemática nos concursos públicos.

• Júlio Lociks
• Editora: Vestcon 
• ISBN 9788538104
• 2009 - 11ª Edição
• 476 páginas



Valor: R$ 60,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 48,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 51,00 

Matemática Básica para Concursos

 Sinopse: 
Com sólido conteúdo teórico e 575 questões, das quais 115 são 
resolvidas e comentadas, este livro alcança grande parte da disciplina 
de Matemática ministrada no ensino fundamental. Atende à maioria dos 
programas de concursos de nível médio, além de ser indispensável para 
quem precisa revisar ou aprender os conceitos básicos matemáticos, 
que são essenciais ao estudo de temas mais complexos desta matéria. 
Objetivando fornecer aos concursandos uma base matemática sólida, o 
autor adota linguagem clara e muitos exemplos numéricos, recorrendo a 
questões inéditas e selecionadas de provas de concursos, organizadas 
em ordem crescente de grau de dificuldade.

Autor: Pedro Bello
Editora: Ferreira 
Ano: 2006 
Edição: 1ª 
ISBN: 85-99041-36-3 
Páginas: 272

Valor: R$ 49,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 39,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 41,65 

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA PARA CONCURSOS

Nesta obra, são abordados os aspectos fundamentais dos 
principais tópicos pedidos em concurso, dando uma atenção 
especial às questões de prova e sua resolução. Assim, os 
primeiros capítulos permitem uma revisão de importantes 
conceitos (Estatística Descritiva, Probabilidades e Variáveis 
Aleatórias e Distribuições de Probabilidades), procurando 
trazer tanto base ao estudo quanto um meio de acesso ao 
entendimento de assuntos posteriores. Já os capítulos 
seguintes trazem os principais conceitos de nível 
intermediário (Distribuições Teóricas de Probabilidades, 
Inferência Estatística, Teoria das Pequenas Amostras e 
Regressão Estatística), seja para concursos, seja para a 
compreensão das ferramentas estatísticas nos mais diversos 

ramos de ciência aplicada que as utilizam. O último capítulo traz questões de 
importantes concursos de todo o Brasil.

Autor: Anderson Meneses e Fabrício Mariano 
Editora: Campus/Elsevier  



Formato 17x24 cm
Páginas 160
Lançamento 02/06/2010 
ISBN 978-85-352-3906-5

Valor: R$ 39,90
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 31,90
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 33,90 

ESTATÍSTICA BÁSICA SIMPLIFICADA

Esta é uma obra voltada, principalmente, àqueles que procuram 
aprender a Estatística Básica, no intuito de aplicar tal 
conhecimento à resolução das provas de concurso público.Para 
tanto, a linguagem, os exemplos e os comentários empregados são 
bastante próximos aos utilizados em sala de aula, ou seja, objetivos 
e didáticos.O livro conta ainda com gráficos, tabelas e resoluções 
coloridas, auxiliando o entendimento da disciplina.

O conteúdo ora trabalhado abrange os tópicos normalmente 
exigidos pelas bancas examinadoras quanto aos programas de 
Estatística Básica, como é o caso da prova de AFRF – Auditor-
Fiscal da Receita Federal, entre outras.

Autor: Sergio Carvalho e Weber Campos
Editora: Campus/Elsevier  
Formato 17x24 cm
Páginas 608
Lançamento 24/09/2007
ISBN 78-85-352-2488-7

Valor: R$ 125,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 100,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 106,00 

Estatística Básica para Concursos
 
 

Sinopse: 
Neste livro, o autor utiliza uma linguagem de fácil entendimento, 
com o objetivo de preparar candidatos, das mais diversas formações, 
a concursos públicos das áreas técnicas e de fiscalização.
Apesar de Estatística ser matéria extremamente técnica, o autor 
conseguiu dar ao livro uma linguagem fluente e de fácil assimilação, 
desenvolvendo a teoria juntamente com a resolução comentada de 
questões.
A obra é recomendada aos candidatos em preparação para concursos 
cujos conteúdos programáticos exijam conhecimentos básicos em 
Estatística.

Autor: Pedro Bello



Editora: Ferreira 
Ano: 2005 
Edição: 1ª 
ISBN: 85-89521-31-1 
Páginas: 124

Preço: R$ 29,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$23,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 24,65 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO/ATUALIDADES:

História e Geografia de Mato Grosso 3ª Edição 

 A obra é direcionada para candidatos que desejam 
ingressar na carreira pública. Escrita de forma clara e 
concisa, o objetivo é atingir o candidato que não dispõe de 
muito tempo para leitura e deseja compreender a História e 
a Geografia de Mato Grosso num curto espaço de tempo e 
com menor grau de complexidade. Daí o diferencial do 
livro, que privilegiou a objetividade dos assuntos, tratando-
os de forma inovadora, para facilitar o aprendizado do 
candidato ao certame. 
Ao final de cada parte é apresentada uma bateria de 
questões e testes de concursos e vestibulares de algumas 
das principais instituições que cobram o conteúdo regional, 
com o objetivo de informar ao candidato sobre os tipos de 
exercícios utilizados nos exames de seleção. Com gabarito 
devidamente comentado, o livro é a ferramenta ideal para 
quem deseja traçar estratégias adequadas para a realização 
das provas e atingir seu objetivo maior.

Autor: Marcos Amaral Mendes
Editora: Cafarnaum
ISBN: 978-85-89733-02-1
Páginas: 237
Publicação: 2009
Edição: 3ª
Preço: R$ 45,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 36,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 38,00 

DIREITO TRIBUTÁRIO / LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ESTADUAL:

Manual De Direito Tributário - 2ª edição – 2010

  
Este Manual  traz nova perspectiva ao ensino do Direito Tributário no 



Brasil. Elaborada conforme os programas adotados nas faculdades de Direito e os editais para as 
provas da OAB e de concursos públicos, a obra se destaca não apenas pelos comentários 
doutrinários e jurisprudenciais, mas também pela criteriosa seleção de testes de várias bancas 
examinadoras, desde aquelas que elaboram as provas de concursos de maior abrangência, como 
Cespe, Esaf, FCC, Vunesp, FGV, até as de alcance mais restrito para o preenchimento de cargos 
das procuradorias municipais, órgãos jurídicos de prefeituras etc.

 Em primeiro contato com o livro, o leitor observa que nele há reprodução de testes em um 
visual convidativo, dispostos por meio de links nas laterais de cada página, tudo de forma a 
complementar o estudo do tema em análise.

Autor: EDUARDO SABBAG

Editora: Saraiva 
Brochura | 1126 p. 
ISBN: 9788502089433

Valor : R$ 109,90
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 87,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 93,00 

DIREITO TRIBUTÁRIO - 24ª EDIÇÃO

Esta  obra,  fruto  de quase  duas  décadas  de  magistério  na  área  de 
preparação para concurso público, reúne, ao mesmo tempo, todo o 
conteúdo jurídico  necessário  das  fontes  formais  e  não-formais  do 
Direito  Tributário.  Agrega  o  conteúdo  das  leis,  da  doutrina  e  da 
jurisprudência  de  maneira  didática,  clara  e  objetiva,  tornando  a 
matéria  acessível  até  ao  mais  leigo  dos  concursandos.  Esta  nova 
edição  está  atualizada  até  a  EC  nº57/2008,  a  Lei  Complementar 
nº129/2009 e a Súmula Vinculante nº13 do STF. 
Conheça também o site do autor: www.claudioborba.com.br

Autor: Claudio Borba 
Editora: Campus/Elsevier 
Formato 17x24 cm
Páginas 584
Lançamento 08/04/2009
ISBN 978-85-352-3435-0

Valor: R$ 99,90
Pagamento à vista: 20% de Desconto 
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 79,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 35,00

Direito Tributário Esquematizado - 4ª edição + Caderno de Questões

O autor, professor com larga experiência em concursos públicos, após 
profunda análise das provas aplicadas e avaliação da evolução e das 
tendências das bancas examinadoras apresenta ao candidato, nesta obra, 

http://www.claudioborba.com.br/


uma abordagem completa das matérias que compõem os programas de direito tributário dos 
principais concursos públicos realizados no Brasil, sempre destacando o entendimento 
prevalente nas Cortes Maiores do País.
Ao final da obra, são apresentadas questões sobre a matéria, Proporcionando ao leitor a 
possibilidade de aferir seu aproveitamento e, o que é mais importante, confirmar a consonância 
entre o texto e o raciocínio das bancas examinadoras.

Um Apêndice com as súmulas tributárias vigentes do STF e STJ, de acordo com a 
jurisprudência atual destas Cortes, complementa a obra.

Autor: Ricardo Alexandre
Editora: Método 
Ano: 2010
Edição: 4ª 
Número de Páginas: 720
ISBN: 978-85-309-3164-3
Páginas: 720

Valor: R$ 98,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto 
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 78,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 83,00

Manual de Direito Tributário - 8ª edição

 Este livro propicia uma visão abrangente do Direito Tributário brasileiro, a 
partir, essencialmente, da análise do texto da Constituição de 1988, do 
Código Tributário Nacional e, quando pertinentes, de alguns pontos de leis 
específicas.

Acreditamos que a maior dificuldade, hoje, para o estudante e mesmo para o 
profissional jurídico, no que respeita ao Direito Tributário pátrio, seja 
vislumbrar um norte em meio à profusão de normas tributárias de todos os 
níveis e fontes diuturnamente produzidas, bem como entre as criativas, 

variadas e conflitantes construções doutrinárias – às vezes voltadas simplesmente a patrocinar 
interesses de ordens diversas –, para não falar na jurisprudência, que, exatamente por tais 
razões, é sobremaneira abundante nessa seara.

Nossa preocupação é proporcionar um estudo objetivo e atualizado da disciplina. Para tanto, 
procuramos adotar sempre, em linguagem clara, as posições da jurisprudência de nossos 
tribunais superiores, sobretudo a do Supremo Tribunal Federal, bem como as orientações 
doutrinárias consagradas, sem perder de vista os textos constitucional e legais. O público-alvo 
deste manual, portanto, é o estudante de direito, inclusive o que está se preparando para 
concursos públicos, e o operador jurídico que deseje obter um rápido, seguro e atualizado 
panorama de nosso Direito Tributário.
Autor (es): Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino 
Editora: Método 
Ano: 2009 
Edição: 8ª 
ISBN: 978-85-309-1633-6
Páginas: 464+104

Valor: R$ 89,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto 
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 71,20
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 75,65



ICMS Genérico - 2ª ed.

Sinopse: 
Nesta obra o autor aborda, em linguagem clara e objetiva, o ICMS 
na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/96 (Lei 
Kandir), além apresentar questões comentadas, relativas ao imposto, 
aplicáveis a todos os Estados a ao DF. Inclui resumo do Simples 
Nacional. 
Em matéria de ICMS, conforme a Constituição Federal, cabe à lei 
complementar: definir seus fatos geradores, bases de cálculo e 
contribuintes; dispor sobre substituição tributária; disciplinar o 
regime de compensação do imposto; fixar o local das operações 
relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços; 
etc.

Autor: Dermeval Frossard
Editora: Ferreira 
Ano: 2009 
Edição: 2ª 
ISBN: 978-85-7842-051-2
Páginas: 248 
Valor: R$ 49,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 39,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto 
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 41,00 

ICMS, 3ª EDIÇÃO 

Obra completa que visa atender aos concursandos que pretendem 
prestar exame para a área fiscal estadual. 
Além de comentários e notas a respeito da legislação fiscal relativa 
ao ICMS, engloba a Lei Complementar nº. 87/96 (Lei Kandir), a 
Lei complementar nº. 120/2005 comentada com jurisprudência, 
dispositivos constitucionais, e inúmeros convênios e protocolos 
celebrados pelos Estados e Distrito Federal.
Acompanhando a teoria, foram reunidos exercícios extraídos 
de diversos concursos públicos, com o respectivo gabarito

Autor: Claudio Borba 
Editora: Campus/ Elsevier 
Formato 17x24 cm
Páginas 208
Lançamento 17/10/2006
ISBN 17/10/2006

Valor: R$ 42,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 33,00
Pagamento parcelado: 15% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 35,00



DIREITO ADMINISTRATIVO:

Direito Administrativo Descomplicado - 18ª edição + Caderno de Questões

O livro aborda todos os temas relevantes da disciplina, contemplando o 
conteúdo de editais dos principais concursos públicos, como também os 
programas das universidades do País, tudo com o rigor científico que 
exige a matéria. 

Complementarmente, apresenta uma extensa seleção de exercícios 
extraídos de provas de importantes bancas examinadoras, organizados por 
assunto, o que permite uma eficaz fixação do conteúdo estudado.

Autores: Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino
Editora: Método 
Ano: 2010
Edição: 18ª edição
Número de Páginas: 992+208
I.S.B.N.: 978-85-309-3107-0

Valor: R$ 129,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 103,00
Pagamento parcelado: 20% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 103,00

DIREITO COMERCIAL:
Direito Comercial - Teoria e Questões - Série Teoria e Questões

Esta  obra  vem preencher  uma grande lacuna:  a falta  de livros de  Direito 
Comercial (ou Empresarial) específicos para concursos da área fiscal, o que 
exigia dos candidatos o uso de literatura acadêmica, pouco apropriada para 
provas  objetivas.

Valendo-se de sua experiência como ex-analista tributário da Receita Federal 
do Brasil, auditor fiscal tributário do Município de São Paulo e professor em 
cursos  preparatórios,  o  autor  apresenta  a  disciplina  com  clareza  e 

objetividade,  contemplando  os  pontos  cobrados  em  certames  da  área,  a  saber:  Direito 
Empresarial ou Direito de Empresa, que estuda a atividade empresarial em geral e as pessoas 
físicas e jurídicas que a exercem; Direito Cambial, que engloba os títulos de crédito, dos quais a 
nota  promissória,  o  cheque e  a  duplicata  são os  principais  exemplos;  o  Direito  Falimentar, 
amplamente  reformulado pela Lei  11.101/2005; e a legislação aplicável  às microempresas e 
empresas  de  pequeno  porte  (Lei  Complementar  123/2006  e  suas  modificações).

Ao  final  de  cada  capítulo  são  apresentadas  questões  aplicadas  em  certames  anteriores, 
principalmente da banca ESAF. Cabe frisar que não é intuito da obra ser um “Tratado de Direito 
Empresarial”, mas proporcionar ao concurseiro a teoria necessária à aprovação em concursos 
em que essa disciplina seja exigida, tais como: auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, fiscal 
do Ministério do Trabalho e fiscal dos Estados (ICMS) e Municípios (ISS).

Autor: Cadu Carrilho 



Editora: Método  
Edição: 1ª
Ano: 2010
ISBN 978-85-309-3177-3
Páginas 320

Valor: R$ 58,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 46,40
Pagamento parcelado: 20% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 49,30

DIREITO EMPRESARIAL (COMERCIAL) - 8ª EDIÇÃO

 O Direito Empresarial abrange conceitos amplos e dispersos, 
que se refletem em várias Normas Regulamentadoras.  Este 
livro  apresenta  uma  organização  desses  conteúdos  que 
facilita  a  compreensão  da matéria.  Possibilita  ao estudante 
aprender a evolução histórica do comércio e de suas relações 
com outros ramos do Direito, como Direitos do Consumidor, 
Sociedade  Cooperativa,  Direitos  de  Propriedade  Industrial, 
Meios  de  Proteção  à  Ordem  Econômica.  Cada  capítulo 
apresenta diversas questões e seus respectivos gabaritos.
Esta  nova edição foi  revista e  atualizada  de acordo com a 
legislação  mais  recente.
Indicado  para  Receita  Federal.

Ideal para concursos para tribunais, e áreas fiscal, administrativa e bancária.

Autor: Carlos Barbosa Pimentel 
Editora: Campus/Elsevier 
Formato 17x24 cm
Páginas 408
Lançamento 29/09/2009
ISBN 978-85-352-3739-9

Valor: R$ 69,90
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 55,00
Pagamento parcelado: 20% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 59,40

DIREITO PENAL:

Direito Penal Esquematizado - Parte Geral 3ª edição Vol. 1

A OBRA SE DESTINA, PRECIPUAMENTE, AOS CONCURSANDOS, e vem suprir uma 
lacuna editorial, eis que oferece, de forma consolidada e primando pela clareza de linguagem, 
ao lado dos ensinamentos da doutrina clássica, a análise dos temas hodiernos do Direito Penal, 
assim como possibilita a imediata pesquisa da jurisprudência mais atualizada do STF e do STJ, 
assegurando àqueles o estudo completo dessa disciplina fundamental em uma única e acessível 
fonte de consulta.

E nada obstante seja essa a destinação precípua da obra, a densidade e a atualização de seu 



conteúdo doutrinário e jurisprudencial fazem-na de molde a tornar-se 
valiosa fonte de consulta também para aqueles que não têm a 
pretensão do concurso, mas atuam profissionalmente com o Direito 
Penal.
Cássio Juvenal Faria

Autor: Cleber Masson
Editora: Método 
Ano: 2010
Edição: 3ª 
Número de Páginas: 976
I.S.B.N.: 978-85-309-3099-8

Valor: R$ 98,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 78,00
Pagamento parcelado: 20% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 83,00

CONTABILIDADE:

Contabilidade Básica - 7ª edição

Sinopse: 
Conforme a MP 449/08. Destinado às pessoas que nunca estudaram 
Contabilidade e às que conhecem a matéria, mas não conseguem 
aprendê-la. Conjuga linguagem simples com um conteúdo 
abrangente e de alto nível, permitindo que o leitor possa, em pouco 
tempo, ter o domínio dos conceitos contábeis mais relevantes. 

Inclui questões comentadas de provas de algumas das principais 
instituições organizadoras de concursos do país.

É especificamente indicado a concursandos, estudantes de 
Contabilidade, Economia e Administração e profissionais da área 
contábil. 

Autor: Ricardo J. Ferreira
Editora: Ferreira 
Ano: 2009 
Edição: 7ª 
Acabamento: capa dura 
ISBN: 978-85-7842-053-6 
Páginas: 688

Valor: R$ 99,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 79,00
Pagamento parcelado:15% de Desconto  

Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 84,00

CONTABILIDADE GERAL

Sinopse: 
A Série Impetus Concursos apresenta a 10ª edição da obra 
Contabilidade Geral, do autor Ed Luiz Ferrari, revisada e 
atualizada pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009 e com 



a resolução CFC nº 1282/10. Além do acréscimo de contabilização do imposto de renda 
e contribuição social sobre o lucro líquido pelo lucro real anual e trimestral.

O livro é um excelente material para os que desejam obter sucesso na área contábil em 
qualquer tipo de certame, do nível fundamental ao superior, pois em seu bojo atinge 
plenamente a contabilidade básica e intermediária. Foi elaborada tanto para os leigos na 
área quanto para os que desejam aprimorar-se. 

Cada capítulo apresenta a parte teórica, exercícios resolvidos e exercícios propostos 
para melhor fixação do conteúdo. Dessa forma, a obra abrange os conteúdos para 
concursos na área contábil, dentre eles os de Auditor Fiscal da Receita Federal, Analista 
Tributário da Receita Federal, Fiscal de Rendas, Analista do Banco Central, Analista de 
Finanças e Controle, bem como o de Polícia Federal.

Pontos principais da obra:
- Mais completa obra sobre contabilidade básica e intermediária disponível no mercado;
- Atualizado pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009 e pela Resolução CFC nº 
1282/10;
- 700 questões, de concursos e do autor, divididas por capítulo e graus de dificuldade;
- O único com 300 questões integralmente resolvidas passo a passo;
- Esquemas e indicadores para facilitar o aprendizado;
- Autor, analista tributário da receita federal, com mais de 20 anos de experiência em 
concursos.

Autor: Ed Luiz Ferrari 
Editora: Impetus 
Ano: Junho/2010
Edição: 10ª 
ISBN: 978-85-7626-421-7
Páginas: 1008

Valor: R$ 109,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 87,20
Pagamento parcelado:15% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 94,00

CONTABILIDADE GERAL, 2ª EDIÇÃO
Sinopse: 
Esta obra é um manual de Contabilidade Geral com enfoque em 
concursos públicos. O autor apresenta a teoria completa da 
matéria, de maneira objetiva e didática, com ênfase nos temas mais 
cobrados nos certames, e oferece, ao final de cada capítulo, uma 
seleção de questões de concursos com gabarito.

Autor: José Jayme Moraes Junior  
Editora: Campus/Elsevier 
Ano: 28/04/2010



Edição: 1ª 
ISBN: 978-85-352-3891-4
Páginas: 600

Valor: R$ 115,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 92,00
Pagamento parcelado:15% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 97,75

MANUAL DE CONTABILIDADE - 7ª EDIÇÃO

Sinopse: 
Esta nova edição, atualizada pela Lei nº 11.638/2007, dedica-
se aos estudantes da Contabilidade em geral, principalmente 
àqueles  que  possuem objetivo  de  aprovação  em concursos 
públicos tais como: Receita Federal, do INSS, do ICMS e de 
outros  que  envolvam  a  disciplina  de  Contabilidade.
O  enfoque  do  livro  é  aquele  dado  pela  Esaf  (Escola  de 
Administração Fazendária)  e Cespe/UnB às suas provas. A 
abordagem deste material é bastante extensa, podendo servir 
como  referência  e  fonte  de  informação  aos  estudantes  de 
Contabilidade  em  geral.  Além  disso,  inclui  questões  que 
ajudam o leitor a fixar a matéria.

Esta nova edição está atualizada de acordo com as Leis nos 11.638/2007 e 11.941/2009.
Indicado principalmente para concursos das áreas fiscal e bancária.

Autor: Francisco Velter e Luiz Roberto Missagia   
Editora: Campus/Elsevier 
Ano: 10/09/2009
Edição: 1ª 
ISBN: 978-85-352-3684-2
Páginas: 808

Valor: R$ 89,90
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 71,90
Pagamento parcelado:15% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 76,40

CONTABILIDADE AVANÇADA E INTERMEDIÁRIA - 3ª EDIÇÃO

Sinopse: 
Este  livro  destina-se  aos  já  familiarizados  com  a  Contabilidade 
Básica que desejam aprofundar seus estudos. Está de acordo com a 
Lei nº 11.941/2009, com a Lei nº 10.833/2003 - COFINS e com o 
novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), além 
de observar as normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 
do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, do Imposto de Renda 
e  do  Banco  Central  do  Brasil  -  BACEN.  Inclui  resoluções, 
instruções e deliberações dessas entidades.

Autor: Ricardo J. Ferreira     



Editora: Ferreira
Ano: 2010
Edição: 3ª 
ISBN: 978-85-7842-097-0
Páginas: 530

Valor: R$ 99,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 79,20
Pagamento parcelado:15% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 84,15

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 3ª ED.

Sinopse: 
Neste  livro,  são  apresentados  os  principais  conceitos  e  fórmulas 
utilizados  na  análise  das  demonstrações  contábeis.
O autor  desenvolve  e  explica  o  funcionamento  e  a  aplicação  das 
fórmulas mais usadas na técnica de análise contábil, demonstrando 
que o estudo da matéria  não deve ser  limitado à memorização de 
equações  e  fórmulas.  Destinado principalmente  a  concursandos,  a 
profissionais  da  área  contábil  e  a  estudantes  de  Contabilidade, 
Administração  e  Economia,  o  livro  contém questões  resolvidas  e 
comentadas  de  provas  elaboradas  pela  Escola  de  Administração 
Fazendária  -  ESAF,  instituição  responsável  pela  organização  dos 
concursos da Receita Federal, pelo CESPE/UnB e pela FCC.

Autor: Ricardo J. Ferreira     
Editora: Ferreira
Ano: 2010
Edição: 3ª 
ISBN: 978-85-7842-137-3
Páginas: 160

Valor: R$ 43,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 34,40
Pagamento parcelado:15% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 35,55

CONTABILIDADE DE CUSTOS - 6ª EDIÇÃO

Sinopse: 
Neste  livro,  o  autor  trata  da  Contabilidade  aplicada  às  empresas 
industriais e às prestadoras de serviços, abordando a matéria em seus 
aspectos  legais  e  o  seu  uso  para  fins  gerenciais.  
A  obra  traduz  a  Contabilidade  de  Custos  em linguagem clara  e 
objetiva, por meio de exemplos e de exercícios de fixação, além de 
conter  questões comentadas de provas elaboradas pelas principais 
instituições organizadoras de concursos do país.



Autor: Ricardo J. Ferreira     
Editora: Ferreira
Ano: 2010
Edição: 6ª 
ISBN: 978-85-7842-130-4
Páginas: 240

Valor: R$ 49,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 39,20
Pagamento parcelado:15% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 41,65

CONTABILIDADE DE CUSTOS E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

Sinopse: 
Esta obra aborda o conteúdo completo de Contabilidade de 
Custos e Análise das Demonstrações Contábeis cobrado nos 
principais  concursos  públicos.  A  parte  teórica  está 
organizada em três capítulos,  sendo o primeiro referente  a 
uma  revisão  das  normas  que  regem  os  demonstrativos 
contábeis, o segundo à análise das demonstrações contábeis, 
o terceiro à contabilidade de custos. Todos são seguidos de 
uma bateria de exercícios, cuja resolução é apresentada no 
quarto capítulo.
Foco nas  principais  bancas  examinadoras,  como a  Esaf,  o 
Cespe/UnB, a Fundação Getulio Vargas e a Fundação Carlos 
Chagas.  

Útil  também  como  referência  e  fonte  de  informação  aos  estudantes  em  geral  da 
Contabilidade.

Autor: Francisco Velter e Luiz Roberto Missagia     
Editora: Campus/Elsevier 
Ano: 23/11/2009
Edição: 1ª 
ISBN: 978-85-352-3725-2
Páginas: 312

Valor: R$ 66,00
Pagamento à vista: 20% de Desconto
Dinheiro e Cartões Visa e Mastercard Débito: R$ 52,80
Pagamento parcelado:15% de Desconto  
Cartão Mastercard e Visa em até 3X S/Juros: R$ 56,10

ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, 5ª 
EDIÇÃO

Sinopse: 
Nesta nova edição revista e atualizada, o autor realiza uma 
análise comparativa entre as leis  de ontem e de hoje, com 
base  na  Lei  nº  4.320,  de  1964.  Após  adquirir  este 
conhecimento  inicial,  o  leitor  é  apresentado  às  atuais 



configurações  do planejamento  e  da  execução de finanças  públicas.  Inclui  a  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal, Licitações e Contratos, SIAFI, SIDOR e Convênios. O livro 
ainda traz mais de 800 exercícios com gabarito comentado.
Esta nova edição inclui questões de concursos mais recentes e é atualizada pelas novas 
regras  de  orçamento  e  contabilidade  pública  editadas  pela  STN/CFC/MPOG.
Traz mais de 800 exercícios com gabarito, muitos deles comentados.

Autor: Deusvaldo Carvalho    
Editora: Campus/Elsevier 
Ano: 09/03/2010
Edição: 5ª 
ISBN: 978-85-352-3858-7
Páginas: 784
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ORÇAMENTO PÚBLICO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA

Este livro une os conhecimentos práticos do autor com sua 
experiência  como professor e traz o conteúdo completo da 
matéria,  além  de  inúmeras  dicas  importantes  para  os 
candidatos  a  cargos  públicos.  Numa  linguagem  clara  e 
objetiva,  facilita  o  aprendizado  e  possibilita  segurança  e 
acerto  de  questões  na  hora  das  provas  de  concursos 
relacionadas  com  Orçamento  Público  e  Administração 
Financeira  e  Orçamentária.  Também  se  destina  a 
profissionais que atuam na área de Orçamento e Finanças e 
estudantes de Ciências Contábeis e Administração.

Por  apresentar  também  os  aspectos  práticos  dos  assuntos 
abordados,  a  obra  está  de  acordo  com as  tendências  mais 

recentes  das  principais  bancas  examinadoras.
Indicado especialmente para concursos de nível superior para tribunais e órgãos dos 
poderes Legislativo e Executivo.
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ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, 3ª ED.

TEORIA E 850 QUESTÕES

 Esta obra visa preparar os profissionais já inteirados com a 
linguagem da Contabilidade, além dos estudantes que 
necessitam tomar conhecimento das noções iniciais da 
disciplina. 

Esta nova edição, revista e atualizada, reúne 850 questões 
estilo Esaf, Cespe/UnB e outras bancas e oferece legislação 
atualizada incluindo a LRF.
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AFO - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - 4ª ED.

 O  livro  oferece  noções  introdutórias  da  disciplina 
Administração Financeira e Orçamentária aplicada ao setor 
público,  abordando  os  temas  mais  relevantes,  tais  como: 
planejamento e orçamento público, classificação das receitas 
e  despesas,  gestão  orçamentária  e  financeira,  prestação  de 
contas, controle dos atos de gestão, entre outros. Inclui ainda 
750 questões de concursos.

Esta  nova  edição,  totalmente  revista  e  atualizada,  traz  um 
novo item sobre responsabilidade fiscal e questões da prova 
do concurso para a  Secretaria  de Fazenda de SP de 2009.

Indicado para concursos da área fiscal,  em especial  para a 
Receita Federal, Secretarias de Fazenda, Tribunais de Contas e Controladorias.
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - TEORIA E QUESTÕES

 Nesta obra, o autor apresenta, de maneira simples e objetiva, o estudo 
atualizado da disciplina Administração Financeira e Orçamentária (AFO), 
associando a teoria à legislação pertinente, muito exigida nas provas dos 
diversos concursos, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 
4.320/1964, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 
MCASP – e do Manual Técnico de Orçamento – MTO.

Cada capítulo é composto de uma parte teórica expositiva, um resumo ao 
final e 20 questões de concursos recentes, com os respectivos gabaritos, 

totalizando quase 300 questões das principais bancas examinadoras: ESAF, CESPE/UnB, FCC, 
FGV e Cesgranrio.

O livro que ora apresentamos fornece ao estudante instrumentos que o tornarão apto a lograr 
sucesso em qualquer concurso que exija o conhecimento de AFO, de que são exemplos: auditor 
fiscal e analista tributário da Receita Federal do Brasil, agente e escrivão da Polícia Federal, 
auditor e técnico federal de Controle Externo do TCU, carreiras do ciclo de gestão, como 
analista de planejamento e orçamento do MPOG, analistas e técnicos de Tribunais, entre muitos 
outros.
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Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 1ª 
Edição

Sinopse: 
Neste livro, são apresentadas as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, primeiras 
normas de contabilidade pública editadas no País pelo 
Conselho Federal de Contabilidade. O que representa 
um marco histórico.



Dessa forma, deseja-se que a obra possa contribuir para as discussões acerca da 
implementação dos novos procedimentos e demonstrativos contábeis, bem como para 
disseminar informação a estudantes, profissionais das áreas contábil, econômica, 
administrativa etc., bem como a cidadãos e ainda aos que demonstrem interesse em 
participar de concursos públicos para a área financeira.
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CONTABILIDADE PÚBLICA - 3ª EDIÇÃO

O presente livro vai além dos tradicionais mecanismos de 
controle e gestão de recursos públicos.

Para tanto, aponta os tópicos que promovem a gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial da Administração 
Pública Brasileira, em seus âmbitos legais, normativos e 
práticos.

Sob a perspectiva da Ciência Contábil, privilegiou-se uma 
abordagem heterogênea do material já existente, propondo 
conceitos que vão desde as Normas Brasileiras de 
Contabilidade à concepção de Sistemas de Informação 
aplicados à Contabilidade Pública.
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