
 

ANEXO V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Advogado 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública: conceito, poderes e organização do Estado. Princípios 

básicos da Administração: poderes e deveres do administrador público. Abuso de poder. Direito 

Administrativo: conceito e objeto. Abrangência de aplicação. Fontes do Direito Administrativo. Organização 

administrativa. Noções gerais. Princípios da Administração Direta e Indireta. Entidades administrativas. 

Poderes específicos da Administração Pública. Entidades da administração indireta e fundacional. Tipologia, 

finalidades e características. Regimes jurídicos aplicáveis. Entes privados de cooperação. Ato 

administrativo. Noções gerais. Características. Validade. Vício. Nulidades. Desfazimento: anulação, 

revogação e convalidação. Espécies e classificação dos atos administrativos. Licitações. Princípios. 

Competência legislativa. Dispensa e Inexigibilidade. Modalidades. Tipos. Procedimento licitatório. Sanção 

administrativa e tutela judicial. .Revogação. Contrato administrativo. Noções gerais. Elementos. 

Características. Formalização, alteração, execução e inexecução. Revisão, reajustamento e prorrogação. 

Desfazimento. Convênios e consórcios administrativos. Serviços públicos. Noções gerais. Princípios 

informativos específicos. Formas de execução. Terceirização de serviços. Hipóteses. Princípios aplicáveis. 

Vedações. Bens públicos. Noções gerais. Espécies. Afetação e desafetação. Regime jurídico dos bens 

públicos, móveis e imóveis. Gestão patrimonial. Venda, permuta, doação, aforamento, concessão de direito 

real de uso, concessão de uso, cessão e permissão de uso, dação em pagamento, usucapião, investidura. 

Normas de registro público. Poder de Polícia. Noções gerais. Modos de atuação: ordem de polícia, licença, 

autorização, fiscalização e sanção de polícia. Intervenção do Estado na propriedade. Noções gerais. 

Modalidades. Sanções administrativas. Desapropriação. Noções gerais. Fundamentos e tipos 

constitucionais. Competências. Objeto. Retrocessão. Gestão financeira. Orçamento. Receita e despesa. 

Execução orçamentária. Endividamento público: limites e competência. Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Controle e fiscalização orçamentária, contábil, financeira, operacional e patrimonial. Sistemas de controle 

externo e interno. Tribunais de Contas. Competência. Controle de legalidade e economicidade. Processos e 

procedimentos administrativos. Natureza e princípios constitucionais. Direito de informação e de certidão. 

Responsabilidade do Estado por atos da Administração. Responsabilidade dos agentes políticos e dos 

agentes públicos. Responsabilidade administrativa, civil e penal dos servidores públicos. Processo 

administrativo disciplinar. Sindicância e inquérito. Função Pública. Servidores públicos e empregados dos 

entes privados da Administração. Regimes jurídicos aplicáveis. Normas e institutos constitucionais e 

infraconstitucionais pertinentes. Aspectos e institutos específicos do regime jurídico do servidor público. 

Controle da atividade administrativa. Noções gerais. Meios específicos do controle jurisdicional. Garantias 

constitucionais e seus instrumentos de controle. Mandado de segurança, mandado de injunção, ação 

popular e ação civil pública. Direito de petição aos Poderes Públicos. Direito Administrativo Municipal. 

Competência Legislativa e Executiva. Organização e Autonomia Municipais. Prescrição do ato 

administrativo. Improbidade Administrativa. Agências Reguladoras. Terceiro Setor. DIREITO CIVIL: Pessoas 

naturais e jurídicas.  Domicílio Público. Bens: classificação. Bens públicos. Bens fora do comércio. Atos 



jurídicos: Conceito. Defeitos. Modalidades; formas dos atos jurídicos e sua prova; nulidades. Da posse: 

classificação, aquisição, efeitos, perda. Da propriedade: Domínio. Conceitos e tipos de propriedade. 

Aquisição e perda da propriedade (meios). Limitações ao direito de propriedade. Dos direitos reais sobre 

coisas alheias. Enfiteuse. Servidões prediais. Usufruto. Uso. Habitação.  Dos contratos: Disposições gerais. 

Contratos bilaterais. Arras. Contratos aleatórios. Espécies de contratos. Compra e venda. Doação. Locação. 

Depósito. Mandato. Dação em pagamento. Compensação. Novação. Transação. Lei. Vigência. Aplicação da 

Lei no tempo e no espaço. Integração e Interpretação. Lei de Introdução ao Código Civil. Domicílio Civil. 

Fatos jurídicos. Atos ilícitos. Prazos de prescrição e decadência. Responsabilidade civil. Contrato comodato. 

Prestação de serviço e Seguro. DIREITO CONSTITUCIONAL: Conceito e tipos de Constituição. Teoria da 

Constituição. Poder Constituinte: modalidades. Interpretação e integração da Constituição. Eficácia das 

normas constitucionais e infraconstitucionais. Disposições constitucionais transitórias. Princípios 

fundamentais. Partilha de competências. Constituições Estaduais. Definição e limites do Poder Constituinte 

dos Estados. Poderes do Município. Separação de Poderes. Delegação. Invasão de competência. Poder 

Legislativo. Composição e atribuições. Iniciativa das leis. Tipos normativos. Sanção e veto. Processo 

legislativo municipal. Finanças públicas. Orçamento. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial. Tribunais de Contas. Poder Executivo. Atribuições e competências. 

Responsabilidade dos agentes políticos. Poder Judiciário. Tribunais Judiciários e respectivas competências. 

Poder Judiciário do Estado. Competências do Tribunal de Justiça. Direitos e garantias fundamentais. 

Habeas corpus. Mandado de segurança. Individual e coletivo. Mandado de injunção. Habeas data.  Ação 

popular. Controle de constitucionalidade. Modalidades: difuso e concentrado. Ação de inconstitucionalidade. 

Inconstitucionalidade por omissão. Ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. 

Lei municipal. Inconstitucionalidade face à Constituição Estadual. Bens da União, dos Estados e dos 

Municípios. Direito de propriedade. Limitações e condições de seu exercício. Desapropriação. A ordem 

social. Direitos sociais. Seguridade social. Saúde. Previdência social. Assistência social. Competências 

federativas. Administração pública. Princípios constitucionais. Regimes dos servidores públicos. Institutos 

constitucionais. Responsabilidade da Administração. Organização Administrativa. Licitação. Os Municípios 

na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Princípios e preceitos. Princípios estaduais. Leis 

Orgânicas Municipais (Cartas Municipais). Competência municipal. O Município na Federação. 

Competências constitucionais e autonomia municipal. Supremacia da Constituição. Dos direitos e deveres 

individuais e coletivos. Do Sistema Tributário Nacional - Dos princípios gerais - Das limitações do poder de 

tributar. Dos impostos da União, dos Estados e dos Municípios. Da repartição das Receitas Tributárias. 

Crimes de Responsabilidades (Lei 1079/50 - Decreto. Lei 201 de 1967, Lei 7106/83). Ordem Econômica na 

C.F. Intervenção no domínio econômico. Monopólio e concessão de serviço público. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual: conceito, objeto, divisões. A norma processual civil no tempo e no 

espaço. Função jurisdicional: caracterização. Jurisdição voluntária. Organização judiciária estadual. Ação: 

conceito. Condições do seu exercício. Classificações. Processo: noções gerais. Processo e procedimento. 

Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e prejudiciais. A relação jurídica 

processual: caracteres, requisitos, pressupostos processuais, conteúdo. Poderes, direitos, faculdades, 

deveres e ônus processuais. Competência: conceito, classificações, critérios de determinação. Prorrogação 



e prevenção. Incidentes sobre competência. Conflitos de competência e de atribuições. Sujeitos do 

processo: o Juiz e as partes. Capacidade e legitimação. Representação, assistência, autorização. 

Substituição processual. Intervenção de terceiros. Fatos e atos processuais: classificação, forma, lugar e 

tempo. Vícios e seus efeitos. Nulidade. Inexistência, invalidade e ineficácia. Impulso processual. Prazos, 

preclusão. Inércia processual: contumácia e revelia. Processo de conhecimento. Etapas. Tutela antecipada. 

Sentença: conceito, classificações, estrutura, efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da 

sentença. A coisa julgada. Recursos e ações autônomas. Ação rescisória. Noções gerais sobre recursos: 

classificação, requisitos da admissibilidade, efeitos, desistência, renúncia. Processo de execução. As 

diversas espécies de execução. Execução contra a Fazenda Pública. Execução Fiscal. Embargos do 

devedor. Controle jurisdicional da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público. Ação de 

desapropriação. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de segurança. O processo cautelar. Noções 

gerais. Medidas cautelares. Os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária. 

DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Direito do Trabalho. Definição. 

Fontes. Responsabilidade solidária de empresas. Sucessão de empresas. Paralisação temporária ou 

definitiva do trabalho em decorrência do factum principis. Equiparação salarial. Estabilidade. Reintegração 

de empregado estável. Rescisão do contrato de trabalho. Culpa recíproca. Trabalho extraordinário. Sistema 

de compensação de horas. Segurança e higiene do trabalho. Periculosidade e Insalubridade. Acidente de 

Trabalho e Moléstia Profissional. Trabalho Proibido. Trabalho do Menor. Trabalho da Mulher, Estabilidade 

Gestante. Mediação e Arbitragem. Serviços Essenciais. Justiça do Trabalho. Organização e Competência. 

Ministério Público do Trabalho. Competência. Princípios Gerais que informam o processo trabalhista. 

Prescrição e Decadência. Substituição e representação processuais, assistência judiciária e honorários de 

advogado. Dissídios individuais e coletivos. Nulidades do Processo Trabalhista. Recursos no processo 

trabalhista. Execução no processo trabalhista. Embargos à execução no processo trabalhista. Processos 

Especiais e Ação Rescisória. Mandado de Segurança. Contrato de Trabalho: sujeitos, caracterização, 

modalidades; Duração do Trabalho: jornada do trabalho, dos períodos de descanso, do trabalho noturno; 

Das Férias Anuais; Das Atividades Insalubres e Perigosas; Da Remuneração e do Salário: salário por 

unidade de tempo, por unidade de obra, e forma mista (tarefa); Parcelas Integrativas do Salário; Gratificação 

Natalina; Salário Mínimo; Salário Maternidade; Da Alteração Contratual; Da Suspensão e Interrupção do 

Contrato; Causas de Dissolução do Contrato de Trabalho; Aviso Prévio, Garantia de Emprego; Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço; Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho; Estabilidade Sindical; Greve. 

 

Assistente Social  

Estado: Construção histórica do papel do Estado e as formas de regulação social. Serviço Social: a 

instrumentalidade e a prática institucionalizada frente aos desafios da contemporaneidade. Assistência e 

Serviço Social no Brasil: história e dimensão contemporânea. Serviço Social e ética: dimensão ético-política 

da profissão. Regulamentação da profissão de Assistente Social no Brasil. Pesquisa Social. Infância: 

Infância como categoria social e processos de atenção. Legislação: Estatuto da Criança e o do Adolescente 

(ECA) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Educação: Determinantes históricos no Brasil e o 



contexto mundial, principais dilemas na atualidade. Política Social de Educação como campo de atuação do 

Serviço Social. Família e Serviço social: questões contemporâneas.  

 

Bibliotecário  

Administração de sistemas de informação: gerência, organização e estrutura de unidades de informação; 

Desenvolvimento de coleções: princípios e políticas; Planejamento e avaliação de sistemas de informação e 

de serviços bibliotecários; Referência e disseminação da informação; Estudos de usuários; Treinamento de 

usuários. Sistemas e redes de informação. Aspectos gerais de automação de unidades de informação. 

Processamento da informação: referência bibliográfica – aplicação prática da NBR 6023/2002; Catalogação 

– princípios, Código de Catalogação Anglo-Americano; Classificação - princípios teóricos e aplicação 

prática; Classificação Decimal de Dewey (21 ed.); Indexação e recuperação da informação- princípios, 

Linguagens verbais de indexação; Controle bibliográfico; Uso de fontes de informação. Biblioteca Pública e 

a leitura.  

 

Contador  

CONTABILIDADE GERAL: Contas, partidas simples e partidas dobradas. Variações patrimoniais. Livros 

contábeis. Contas de receitas, despesas e custos. Contas de compensação. Equação patrimonial básica. 

Regime de caixa e de competência. Lançamentos e suas retificações. Tipos de entidades. Constituição do 

capital. Subscrição e integralização do capital, no caso de sociedades anônimas. Realização de capital com 

bens e direitos. Despesas de constituição. Compras e vendas. Apuração de resultado com mercadorias. 

Movimentação de estoques. Custo com pessoal, serviços de terceiros, prêmios de seguros, tributos, 

amortizações, depreciações e exaustões. Operações financeiras ativas e passivas. Lançamentos de 

encerramento e de destinação do resultado. Transações envolvendo ativos imobilizados. Balancete de 

verificação. Conciliações e retificações de saldos de contas. Provisões e diferimentos. Inventário de 

mercadorias e de materiais. Créditos de liquidação duvidosa. Avaliação e escrituração pelo custo de 

aquisição. Reavaliações. Avaliação de investimentos pelo método de equivalência patrimonial. Empresas 

coligadas e controladas. Balanço Patrimonial. Apuração do resultado e Demonstração do Resultado do 

Exercício. Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Demonstração dos Fluxos de Caixa. Notas 

Explicativas às Demonstrações Contábeis. Consolidação das demonstrações contábeis. CONTABILIDADE 

DE CUSTOS: Inter-relacionamento da Contabilidade de Custos com a Contabilidade Financeira. Objetivo, 

importância e finalidade da Contabilidade de Custos. Conceito de custos, despesas, investimentos e gastos. 

Princípios e conceitos contábeis aplicados à Contabilidade de Custos. Custos fixos e custos variáveis, 

custos diretos e custos indiretos. Objeto de custeio. Apuração do Custo dos Produtos, Mercadorias ou 

Serviços Vendidos. Custos com mão-de-obra direta e indireta. Alocação dos custos com mão-de-obra. 

Custos com Materiais Diretos e Indiretos. Alocação dos custos com matéria-prima, material secundário e 

material de embalagem. Métodos de controle de estoques de materiais. Custos indiretos de fabricação e 

seus critérios de rateio. Departamentalização. Centros de Custos. Custeio por absorção, Custeio Direto ou 

Variável. Acumulação de custos por ordem de produção ou encomendas. Acumulação de custos por 



processo. Custo dos Produtos Acabados. Custos dos produtos em elaboração. PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTAIS E NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: Princípios Fundamentais de 

Contabilidade. Apêndice aos Princípios Fundamentais da Contabilidade. Resoluções pertinentes do CFC. 

Estrutura – O sistema de Normas Brasileiras de Contabilidade. Normas Técnicas, Profissionais e suas 

respectivas Interpretações Técnicas. CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTÁRIA: orçamento público; 

licitações; empenhos; contratos e convênios; contabilização das operações na administração pública; 

legislações tributárias, fiscais e orçamentárias; crédito tributário; tributos diretos e indiretos; receita e 

despesa públicas; regimes; contabilidade governamental. Código Tributário da Prefeitura Municipal de 

Niterói.  

 

Fonoaudiólogo  

Desenvolvimento Global da Criança: fatores que interferem no Desenvolvimento infantil. Motricidade 

Orofacial: Anatomia e Fisiologia dos Órgãos Fono-Articulatórios. Desenvolvimento das Funções 

Estomatognáticas. Alterações Fonoaudiológicas. Avaliação, diagnóstico e prognóstico do ponto de vista 

fonoaudiológico. Voz: Anatomia e fisiologia da laringe. Avaliação, diagnóstico, prognóstico e terapia 

fonoaudiológica. Patologias laríngeas. Linguagem: Aquisição e desenvolvimento. Anatomofisiologia. 

Lingüística: fonética e fonologia aplicados à fonoaudiologia. Alterações fonoaudiológicas: conceituação, 

classificação e etiologia. Avaliação e tratamento. Distúrbios de leitura e escrita. Processamento auditivo 

Central. Audiologia: Anatomia e fisiologia da audição. Audiologia clínica: Avaliação, diagnóstico e 

prognóstico. Saúde Coletiva: Avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica em Neonatologia (recém-

nascido de alto-risco, aleitamento materno, prematuridade), UTI pediátrica, CTI de adultos, disfagias no leito 

hospitalar.  

 

Psicólogo 

Psicologia da Educação e na Escola. Psicologia na Saúde e Comunidade. Trabalhadores da Saúde mental. 

Desenvolvimento Humano: Teoria Psicossexual de Freud, Teoria Psicossocial de Erikson, Teoria de 

Estágios Cognitivos de Piaget, Teoria Sociocultural de Vygotsky. Representações sociais dos professores 

sobre Desenvolvimento Humano. Família: Imagens e Dialética. Transtornos de Personalidade. Dependência 

Química. Gravidez e Maternidade na Adolescência. Distúrbios de Nutrição e de Alimentação na 

Adolescência. 

 

Agente de Administração Educacional 

Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos 

pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências. Noções de 

arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, 

cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Administração de 

material: aquisição, cadastros, registros, controle e movimentação de estoques, armazenamento, transporte, 

reposição, segurança. Juros simples e compostos. Legislação art.37 a 41 / 205 a 214 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Elementos de estatística, Funções da Administração, aspectos de 



administração pública e da lei de licitações. Estatuto dos Funcionários Públicos: Provimento. Exercício e 

Vacância. Investidura. Cargos em Comissão. Nomeação. Readaptação. Tempo de Serviço. Freqüência e 

horário. Direitos e Vantagens. Estabilidade. Férias. Licenças. Vencimentos. Aposentadoria. Regime 

Disciplinar. Acumulação. Deveres e Proibições. Responsabilidade. Penalidades. Processo Administrativo 

Disciplinar.  

 

Agente de Educação Bilíngüe 

 

O que é LIBRAS. Legislação da LIBRAS. Aceitação da língua de sinais na sociedade e na educação de 

surdos. Conteúdos (alfabeto, números, cumprimento,meios de transporte,partes da casa e mobiliário,dias da 

semana, meses, alimentos, bebidas, cores etc). 

 

 

 


