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ANEXO III - Conteúdos Programáticos  

Português (níveis médio e superior) : Ortografia. Sistema oficial vigente. Relações entre fonemas e grafias. 
Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexões: gênero, 
número e grau do substantivo e adjetivo. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e 
transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 
nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. 
Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 
coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor.  

Português (nível fundamental) : Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão 
silábica: separação e partição de sílabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação 
gráfica: princípios básicos (regras), classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Classe de 
palavras (classes gramaticais) e seu emprego. Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. 
Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e oração: termos principais e acessórios da oração. Tipos de sujeito. 
Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. Tipos de predicado. Pronomes de 
Tratamento. Vozes do verbo.   

Matemática (médio): Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes 
proporcionais; regra de três simples e composta; Porcentagem. Juros simples e 
compostos. Problemas. Taxas de Juros. 
Raciocínio lógico-matemático: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos 
fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a 
estrutura daquelas relações. Analise Combinatório. 
Seqüência, Progressão Aritmética e Geométrica, termo geral, propriedades, soma dos termos. 
Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares.  

Matemática (fundamental): Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; problemas. Frações e 
operações com frações. Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes 
proporcionais; regra de três simples e composta; porcentagem. Juros simples e compostos. Equações do 1º grau 
e Gráfico de equações. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistemas.  

Conhecimentos de I nformática (níveis fundamental, médio e superior) - Fundamentos da 
Computação: Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores (hardware e 
software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados. Conceitos básicos e 
características de sistemas operacionais, de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas, 
diretórios, arquivos e atalhos, Windows Explorer, área de trabalho, área de transferência, manipulação de 
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos no Windows XP e Vista. Aplicativos associados à 
internet: navegação, URL, links e correio eletrônico (Internet Explorer, Outlook Express, Firefox). Conceitos 
básicos de intranet, internet, rede, estação e servidor. E-mail: Envio e recepção de mensagens, através de 
interface webmail ou do software Outlook Express e similares; Anexar arquivos em mensagens. Microsoft 
Office 2007 e BrOffice 3.1: Editor de Texto - estrutura básica dos documentos, edição e formatação de 
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, 
ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, 
campos predefinidos, caixas de texto; Planilhas Eletrônicas - estrutura básica das planilhas, conceitos de 
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, 
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de 
dados externos, classificação. Trabalho em Rede: compartilhamento de pastas e arquivos; localização e 
utilização de computadores e pastas remotas; mapeamento de unidades da rede.   

Conhecimentos Específicos - Contador: Contabilidade Geral: Princípios e convenções contábeis; 
Patrimônio: Componentes Patrimoniais – Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido; Fatos contábeis e respectivas 
variações patrimoniais; Contas patrimoniais e de resultado, exercício financeiro e lucro real; Teorias,funções e 
estrutura das contas;  Apuração de resultados; Sistemas de contas e plano de contas; Demonstrações contábeis; 
Análise das demonstrações 
contábeis; Lei nº 6404/76 e alterações posteriores.  

Conhecimentos Específicos - Motorista: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e 
conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Noções de 
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mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e 
Decreto nº 2.327 de 23/09/97.   

Legislação – Contador: 
Noções de Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos; Poderes administrativos: poder 
vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e 
abuso do poder; Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração e 
desconcentração;administração direta e indireta; Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, 
revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação; Contratos administrativos: conceito e características; 
Lei nº 8.666/93 e alterações. 
Noções de Direito Constitucional: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Emendas 
Constitucionais e Emendas Constitucionais de Revisão: princípios fundamentais; Dos direitos e garantias 
fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; 
dos direitos políticos; Da organização político-administrativa: das competências da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios; Da Administração Pública: disposições gerais.  

Legislação –  Auxiliar de Tesoureiro: Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de 
outubro de 1988, com alterações das Emendas Constitucionais publicadas até 18 de dezembro de 2008.Títulos II 
– Dos direitos e garantias Fundamentais artº 5 ao 17; Títulos III – Da Administração Pública – Art. 37 a 41; 
Lei Municipal 5.392, de 06 de dezembro de 2007, que reestrutura a quadro pessoal da ETERPEL – EMPRESA 
MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS, e da outras providências. 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, que institui normas para licitações e contratos da 
administração pública e da outra providência. 
Código Penal Brasileiro: Titulo XI – DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CAPÍTULO I: Dos 
crimes praticados por funcionários públicos contra Administração em geral: Art.312 e 327.  

Legislação -  Emissor de Passagens, Emissor de Conhecimento, Atendente de Estacionamento, 
Atendente de Telefone, Escriturário e Operador de Turismo: 
Lei 11.664, de 29 de maio de 2001 que dispõe sobre a gratuidade nas linhas comuns do transporte 
intermunicipal, até o limite de 2(duas) passagens por coletivo aos deficientes físicos, mentais e sensoriais, 
comprovadamente carentes e suas alterações. Lei 9.823, de 22 de janeiro de 1993 que dispõe sobre a cessão 
de passagens a policiais militares no sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros e suas 
alterações. Lei 11.993 , de 29 de outubro de 2003 que dispõe sobre o bilhete de passagem no transporte 
intermunicipal de passageiros no Estado do Rio Grande do Sul e suas alterações. Decreto 30231, de 3 de julho 
de 1981 que dá nova redação aos artigos 131 e 134 do regulamento aprovado pelo Decreto 7.728, de 
27/03/1957, já anteriormente alterado pelo Decreto 22.624, de 06/09/1973.  


