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de sintaxe. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de
estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, nú-
mero, grau e pessoa). Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das
palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Processos de co-
ordenação e subordinação. Colocação pronominal. Legislação do
Confea - Decreto nº 23.196, de 12.10.1933. Decreto Federal nº
23.569 de 11.12.1933 e alterações. Decreto nº 90.922, de 06.02.1985
e alterações. Lei nº 4950-A, de 22.04.1966. Lei nº 5194 de
24.12.1966 e alterações. Lei nº 6496, de 07.12.1977. Resolução nº
1002, de 26.11.2002. Resolução nº 1010, de 22.08.2005. Resolução nº
1015, de 30.06.2006. Resolução nº 1025, de 30.10.2009. Lei nº
12.378, de 31.12.2010. Os normativos encontram-se disponíveis no
seguinte endereço eletrônico: http://normativos.confea.org.br. Conhe-
cimentos de Informática - Conhecimentos sobre princípios básicos de
informática (ferramentas computacionais: o uso dos canais de pes-
quisa, navegação, controle de mensagens, blogs e redes sociais e
aplicação dos recursos tecnológicos). Microsoft Windows XP. MS
Office 2003: Word, Excel e Power Point. Internet Explorer. Para os
Cargos de PAS - Profissional de Atividades de Suporte: PAS - Pro-
fissional de Atividades de Suporte - 1009PAS - Comunicação Social
(Jornalismo); PAS - Profissional de Atividades de Suporte - 1010PAS
- Comunicação Social (Publicidade e Propaganda); PAS - Profissional
de Atividades de Suporte - 1011PAS - Comunicação Social (Relações
Públicas). Língua Inglesa ou Língua Espanhola - Estratégias de lei-
tura: compreensão geral do texto; reconhecimento de informações
específicas; capacidade de análise e síntese; inferência e predição;
reconhecimento do vocabulário específico em textos técnicos e/ou
semitécnicos; palavras cognatas e falsos cognatos. Estratégias dis-
cursivas: tipo de texto; função e estrutura discursivas; marcadores do
discurso; elementos de coesão e coerência textual. Aspectos gra-
maticais: tempos verbais; modais; uso de preposições, conjunções,
pronomes; concordâncias nominal e verbal; formação de palavras;
relações de coordenação e subordinação; expressões idiomáticas. As-
pectos pragmáticos: o uso da língua e sua variação contextual; atos da
fala; atenuadores e agravadores pragmáticos; marcadores de polidez;
indiretividade. Para Todos os Cargos, Exceto PAS - Profissional de
Atividades de Suporte - 1001PAS - Advogado - Raciocínio Lógico -
Raciocínio lógico: estrutura lógica de relações arbitrárias entre pes-

soas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações
das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer
a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica
das situações por meio de raciocínio verbal. Raciocínio matemático
(que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos racionais e reais -
operações, propriedades, problemas envolvendo as quatro operações
nas formas fracionária e decimal; conjuntos numéricos complexos;
números e grandezas proporcionais; razão e proporção; divisão pro-
porcional; regra de três simples e composta; porcentagem). Racio-
cínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de con-
ceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a
conclusões determinadas. Noções de Direito Administrativo - O Di-
reito Administrativo e o Regime Jurídico-Administrativo: as funções
do Estado. A função política ou de Governo. Princípios constitu-
cionais do Direito Administrativo Brasileiro. Administração Pública
Direta e Indireta. Atos Administrativos: conceito, validade, requisitos,
elementos, pressupostos, vinculação e discricionariedade, revogação e
invalidade. Contratos Administrativos. Bens Públicos. Procedimento e
Processo Administrativo. Responsabilidade do Estado. Controles ex-
terno e interno da Administração Pública. Controle parlamentar di-
reto. Controle pelo Tribunal de Contas. Discricionariedade adminis-
trativa e Controle judicial. Responsabilidade do Estado. Responsa-
bilidade subjetiva. Responsabilidade objetiva. Agentes Públicos e Po-
líticos. Serviços Públicos: conceito e natureza, modalidades e formas
de prestação. Concessão, permissão e autorização. Para os Cargos de
PAL - Profissional de Atividades de Logística - Conhecimentos Ge-
rais - Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais, veiculados
nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização da prova,
em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e
televisão. Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade: mú-
sica, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, re-
vistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e
seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e ci-
dadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais. Para
o Cargo de PST - Profissional de Serviços Técnicos - 303PST -
Assistente Administrativo - Conhecimentos Específicos - Manual de
Redação da Presidência da República (Aprovado pela Portaria nº 91,
de 04 de dezembro de 2002 - Casa Civil/PR). Técnicas de Arquivo.
Almoxarifado: classificação, organização, controle e guarda de ma-
terial. Rotinas administrativas: planilhas; organização de tarefas; aten-
dimento ao público. Orçamento Público: conceitos básicos de or-
çamento; receitas, despesas e exercício social; elaboração e acom-
panhamento de orçamentos. Contabilidade Pública: conceito, objetivo
e regime. Para o Cargo de PST - Profissional de Serviços Técnicos -
404PST - Assistente de Tecnologia da Informação - Conhecimentos

Específicos - Computadores: arquitetura de computadores. Sistema
Operacional Linux: funções básicas. Sistemas de Arquivos. Sistema
Operacional Windows: funções básicas. Sistemas de Arquivos: com-
partilhamento de arquivo e impressora. Linguagens de programação:
Java, C/C++, PHP, Delphi (Estruturas de controle, tipos de dados,
classes, métodos, funções, características básicas da linguagem). Es-
trutura de dados: matrizes, listas, pilhas, filas e árvores binárias.
Banco de Dados: conceitos, modelos, projeto lógico e físico, lin-
guagens de consulta. Sistemas gerenciadores de banco de dados. Re-
des de computadores: conceitos básicos; redes TCP/IP; principais
protocolos de comunicação. Equipamento de rede: Hub, Switch, Ca-
beamento UTP. Endereçamento de rede: IPV4. Engenharia de Softwa-
re: conceitos, modelos de ciclo de vida, métodos e técnicas de de-
senvolvimento de software. Planejamento, gestão de configuração,
testes, qualidade de software. Segurança da Informação: conceitos
básicos de Segurança da Informação, ameaças, ataques, vírus, trojan,

antivírus. Para o Cargo de PST - Profissional de Serviços Técnicos -
505PST - Técnico em Contabilidade - Conhecimentos Específicos -
Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade pública. Patri-

mônio: componentes, equação fundamental do patrimônio, situação
líquida, representação gráfica. Atos e fatos administrativos: conceitos,
fatos permutativos, modificadores e mistos. Contas: conceitos, contas
de débitos, contas de créditos e saldos. Plano de contas: conceitos,
elenco de contas, função e funcionamento das contas. Escrituração:
conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de
lançamentos, empenhamento da despesa, transposições de verba, li-
vros de escrituração, métodos e processos. Contabilização de ope-
rações contábeis diversas: juros, descontos, tributos, aluguéis, va-
riação monetária/cambial, folha de pagamento, compras, vendas e
provisões, depreciações e baixa de bens. Análise e conciliações con-
tábeis: conceitos, composição de contas, análise de contas, conci-
liação bancária. Balancete de verificação: conceitos, modelos e téc-
nicas de elaboração. Balanço patrimonial: conceitos, objetivo, com-
posição. Demonstração de resultado de exercício: conceito, objetivo,
composição. Noções de matemática financeira. Noções de finanças.
Conceitos básicos de orçamento. Aspectos introdutórios dos prin-
cípios de tributos e seus impactos nas operações das empresas. Co-
nhecimento da Lei 4.320/64. Administração de Recursos Humanos -
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT: identificação profissional,

duração do trabalho, férias anuais, proteção ao trabalho da mulher e
do menor, contrato individual do trabalho e contribuição sindical.
Para o Cargo de PAS - Profissional de Atividades de Suporte -
1001PAS - Advogado - Conhecimentos Específicos - I - Direito
Constitucional: Constituição: conceito e conteúdo; Princípios Fun-
damentais; Poder Constituinte Originário e Derivado; Direitos e Ga-
rantias Fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; ge-
neralidades; direito de ação; devido processo legal; habeas corpus;
mandado de segurança; mandado de segurança coletivo; ação popular;
mandado de injunção; habeas data e ação civil pública. Princípios e
normas referentes às Administrações Direta e Indireta. Poder Le-
gislativo: composição e atribuições. Processo Legislativo; Poder Exe-
cutivo: composição e atribuições; Poder Judiciário: composição e
atribuições. Funções essenciais à Administração da Justiça: o Mi-
nistério Público e a Advocacia. Princípios Constitucionais do Or-
çamento; Bases e Valores da Ordem Econômica e Social; Direito do
Consumidor; Direito Ambiental; Função dos Tribunais de Contas; Da
Ordem Econômica e Financeira. Da ciência e tecnologia. Do meio
ambiente. Lei de Responsabilidade Fiscal; Bases Constitucionais da
Tributação e das Finanças Públicas; Sistema Tributário Nacional;
Princípios Gerais; Limitação do poder de tributar; Tributos da União,
dos Estados e Municípios. Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. Reforma Administrativa: Emenda Constitucional nº 19. II -
Direito Administrativo: Administração Pública: conceito, órgãos da
Administração, hierarquia; Princípios Constitucionais do Direito Ad-
ministrativo. Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, hie-
rárquico, regulamentar, disciplinar e de polícia. Administração direta
e indireta: conceito, Autarquia, Sociedade de Economia Mista, Em-
presa Pública, Fundações. Ato administrativo. Conceito, classificação,
requisitos, revogação. Vícios do ato administrativo. Invalidade. Anu-
lação. Responsabilidade civil do Estado Fundamentos: responsabi-
lidade sem culpa; responsabilidade por ato do funcionário. Licitações
e contratos administrativos - Lei nº 8.666/1993 e alterações; Lei do
Pregão - Lei nº 10.520/2002 e alterações. Desapropriação. Gene-
ralidades. Regime Jurídico dos Servidores Públicos. Contratos Ad-
ministrativos: conceito, peculiaridades, espécies. Bens Públicos: re-
gime jurídico e classificação; Formas de utilização, concessão, per-
missão e autorização de uso, alienação. Servidor Público: agentes
públicos, cargos, empregos, regime jurídico, conceito, categoria; De-
sapropriação: noção, desapropriação por utilidade pública, necessi-
dade pública, interesse social. Limitações administrativas. Respon-
sabilidade dos Agentes Públicos: Improbidade Administrativa; Pro-
cesso Administrativo Disciplinar. Tarifas e Preços Públicos; Orça-
mento. Teoria Geral do procedimento administrativo e leis de pro-
cesso administrativo. As agências reguladoras independentes; a pro-
teção da concorrência e do consumidor. III - Direito Civil: Conceito;
Direito Público e Privado. Das pessoas naturais e jurídicas. Fatos
jurídicos, negócios jurídicos, espécies; atos jurídicos e atos ilícitos;
manifestação da vontade; vícios da vontade; defeitos do negócio
jurídico; invalidade do negócio jurídico; abuso de direito; fraude à lei.
Prescrição e Decadência. Obrigações - conceito, tipos e extinção.
Contratos - definição e classificação, disposições gerais, extinção dos
contratos, as espécies de contratos. Responsabilidade civil. Da pro-
priedade em geral. Teoria da imprevisão. Prescrição e decadência.
Obrigações: conceito; obrigação de dar, de fazer e não fazer; obri-
gações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; cláusula penal.
Extinção das obrigações: pagamento - objeto e prova, lugar e tempo
de pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de
retenção. Responsabilidade civil. IV - Direito Processual Civil: Ju-
risdição: contenciosa e voluntária; características, poderes, princípios
e espécies. Competência: conceito, espécies, critérios determinativos;
Incompetência; Conflito de Competência. Ação conceito, condições,
classificação. Elementos; Cumulação de Ações. Processos: conceito,
natureza jurídica, princípios fundamentais, pressupostos processuais,
espécies; Formação, Suspensão e Extinção do Processo. Atos Pro-
cessuais: classificação, forma, prazo, tempo e lugar. Partes: capa-
cidade, legitimidade, representação, substituição processual; Denun-
ciação da lide, chamamento ao processo. Procedimento Ordinário,
Sumário e Especial. Petição inicial; Resposta do Réu; Revelia; In-
tervenção de Terceiros; Litisconsórcio e Assistência. Julgamento con-
forme o estado do Processo. Provas: noções gerais, sistema, clas-
sificação, espécies. Audiência; Sentença e Coisa Julgada. Recursos:
noções gerais, sistema, espécies. Execução: partes, competência, re-
quisitos, liquidação de sentença; Das diversas espécies de execução;
Embargos do Devedor. Do Processo Cautelar. Mandado de Segu-
rança; Ação Popular; Ação Civil Pública; Ação Declaratória Inci-
dental; Mandado de Injunção (habeas data); Ação Direta de Incons-

titucionalidade. Recurso em geral: conceito, pressupostos, efeitos. V -
Direito Tributário: Normas Gerais. Normas gerais de direito tri-

butário. O Estado e o poder de tributar. Direito Tributário: conceito e
princípios. Sistema Tributário Nacional. Legislação. Competência.
Norma Tributária - incidência - vigência - aplicação - interpretação.
Princípios constitucionais tributários. Obrigação tributária: conceito,
capacidade tributária, domicílio tributário, espécies, fato gerador (hi-
pótese de incidência), sujeito ativo e passivo, solidariedade, respon-
sabilidade, substituição. Crédito tributário: conceito, natureza, lan-
çamento, revisão, prescrição e decadência, repetição do indébito.
Constituição - suspensão da exigibilidade, extinção e exclusão - ga-
rantias e privilégios. Tributo: conceito e espécies. Código Tributário
Nacional. Norma tributária: espécies, natureza, vigência e aplicação,
interpretação e integração. Responsabilidade tributária. Responsabi-
lidade por dívida própria e por dívida de outrem. Solidariedade e
sucessão. Responsabilidade pessoal e de terceiros. Responsabilidade
supletiva. Garantias e privilégios do crédito tributário. Sistema Tri-
butário Nacional: princípios gerais. Limitações do poder de tributar.
Impostos da União. Impostos dos Estados e Distrito Federal. Impostos
dos Municípios. Repartição das receitas tributárias. Dívida ativa e
certidões negativas. Tributos e suas espécies, impostos, taxas, con-
tribuições sociais, parafiscais, de intervenção sobre o domínio eco-
nômico, empréstimos compulsórios - Tributos federais, estaduais e
municipais. Imunidade, não incidência e isenção. Administração Tri-
butária. Contencioso tributário judicial. Processo Administrativo Fis-
cal (Decreto nº 70.235/72 e alterações). Tributação Internacional.
Execução Fiscal: Lei nº 6.830/80. Processamento. VI - Direito do
Trabalho e Processual do Trabalho: Das Normas Gerais de Tutela do
Trabalho. Do contrato individual de trabalho. Da Organização Sin-
dical. Das Convenções Coletivas de Trabalho. Do processo de Multas
Administrativas. Da Justiça do Trabalho: Juntas de Conciliação e
Julgamento; dos Juízos de Direito; dos Tribunais Regionais do Tra-
balho; do Tribunal Superior do Trabalho. Do Ministério Público do
Trabalho. Do Processo Judiciário do Trabalho: Dos Dissídios In-
dividuais. Dos Dissídios Coletivos. Da Execução. Dos Recursos. Para
o Cargo de PAS - Profissional de Atividades de Suporte - 1002PAS -

Auditor - Conhecimentos Específicos - I - Contabilidade Geral:
Princípios Fundamentais (Resolução CFC nº 750/93). Componentes
patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Equação funda-
mental do patrimônio. Fatos contábeis e respectivas variações pa-
trimoniais. Conta: conceito de débito, crédito e saldo. Sistema de
contas e plano de contas. Demonstrações Contábeis Obrigatórias de
acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações. Depreciação, amortização
e exaustão. Provisões em geral. Escrituração. Análise e interpretação
de demonstrativos contábeis (quocientes de liquidez e endividamen-
to). II - Contabilidade Pública: Conceito, objeto e campo de apli-
cação. Receita e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Va-
riações Patrimoniais: Variações Ativas e Passivas. Contabilização dos
principais fatos contábeis: previsão de receita, fixação de despesa,
realização de receita e despesa. Inventário: material permanente e de
consumo. Demonstrações contábeis: balanço orçamentário, balanço
financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações pa-
trimoniais. Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Pú-
blico - NBC T 16. Normas gerais de Direito Financeiro - Lei nº
4.320/1964 e alterações. Decreto nº 7.185/10. Convergência das Nor-
mas Contábeis Brasileiras às Normas Internacionais de Contabilidade:
Portarias STN nºs 665/10 e 406/11. III - Auditoria no Setor Público:
Princípios, normas técnicas, procedimentos. Controles Interno e Ex-
terno: definição, objetivos, componentes e limitações de efetividade.
Ambiente de Controle: integridade, ética e governança corporativa.
Avaliação de controles internos e papéis de trabalho. Relatórios e
Certificado de Auditoria. O Tribunal de Contas da União (Lei nº
8.443/92): natureza, competência, jurisdição e julgamento das contas.
Tipos e formas de atuação do Sistema de Controle: legislação básica,
tomada e prestação de contas. Responsabilidades dos dirigentes e
demais usuários de recursos públicos. Julgamento e penalidades aos
responsáveis pelos recursos públicos. Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar nº 101/2000): princípios, objetivos, efeitos no
planejamento e no processo orçamentário; limites para despesas de
pessoal; limites para a dívida; e mecanismos de transparência fiscal.
Normas relativas ao controle interno administrativo. Lei nº
10.180/2001. Prestação de Contas - Convênios: Portaria Interminis-
terial nº 127/2008 e Decisão Normativa Confea nº 86/2011. IV -
Orçamento Público e Finanças: Orçamento Público: elaboração,
acompanhamento e fiscalização. Créditos adicionais, especiais, ex-
traordinários e suplementares. Plano Plurianual. Projeto de Lei Or-
çamentária Anual: elaboração, acompanhamento e aprovação. Prin-
cípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentá-
rio, Planejamento e Orçamento. Métodos, técnicas e instrumentos do
Orçamento Público. Normas legais aplicáveis ao Orçamento Público.
Obrigação tributária: elementos constitutivos e espécies. Fato gerador.
Sujeitos ativos e passivos. Crédito tributário: natureza, lançamento,
suspensão, extinção e exclusão. Sistema Tributário Nacional: Prin-
cípios constitucionais tributários. Limitações ao poder de tributar e
renúncias de receitas. Impostos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Receita pública: categorias, fontes, es-
tágios; dívida ativa. Despesa pública: categorias, estágios, Suprimento
de fundos, Restos a Pagar, Despesas de exercícios anteriores. Re-
solução Confea nº 353/1990. Para o Cargo de PAS - Profissional de
Atividades de Suporte - 1003PAS - Administrador - Conhecimentos
Específicos - Administração: Teoria Geral da Administração. Na-
tureza e evolução do pensamento administrativo: abordagens clássica,
humanista, burocrática, sistêmica e contingencial. Gestão Pública: A
nova Administração Pública. Estrutura e funcionamento do serviço
público no Brasil. Cultura organizacional e cultura nas organizações
públicas. Poderes e deveres do administrador público. Improbidade
administrativa. Responsabilidade civil da administração pública. Pro-
grama Gespública. Atos administrativos: conceitos, requisitos, atri-
butos, espécie e invalidação, anulação, revogação, efeitos. Contratos e
Convênios: processo licitatório aplicável, Lei 8.666/93, Elaboração de
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