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ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E BIBLIOGRÁFICOS 

A - CARGO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

CARGO:  1.01 - TELEFONISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto, Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação. 
Substantivo e adjetivo: Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Cargo de pronomes. 
Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, 
comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  Raciocino Lógico.  Resolução de situações-
problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS, DE INFORMÁTICA E BÁSICOS DO CARGO – 20 QUESTÕES. 
Ética e cidadania; relações humanas no trabalho; noções gerais de higiene; prevenção de acidentes, primeiros socorros; notícias 
sobre os temas sócio-econômico; políticos e esportivos da atualidade, veiculadas pela imprensa escrita, falada e televisiva; 
noções gerais de organização e disciplina; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a 
função. Características adequadas ao profissional de atendimento ao público: eficiência no uso do telefone: uso da voz, 
vocabulário, informações confidenciais, recados, controles; normas de atendimento ao público; processos de comunicação; 
noções gerais sobre questões de protocolo; Recebimento e encaminhamento de correspondência; Operação com PABX: 
conhecimento de equipamento comum da mesa operadora: características técnicas de funcionamento; Proteção ao meio 
ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais 
 
CARGO: 1.02 - VIGIA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – Em conformidade com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto, Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação. 
Substantivo e adjetivo: Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Cargo de pronomes. 
Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, 
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comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e gráficos.  Raciocino Lógico.  Resolução de situações-
problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DO CARGO – 20 QUESTÕES. 
Ética e cidadania; relações humanas no trabalho; noções gerais de higiene; prevenção de acidentes, primeiros socorros; notícias 
sobre os temas sócio-econômico; políticos e esportivos da atualidade, veiculadas pela imprensa escrita, falada e televisiva; 
noções gerais de organização e disciplina; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a 
função. Utilização de Equipamentos de Telefonia e Comunicação.  Segurança Física das Instalações. Proteção ao meio 
ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. Noções sobre EPIS. 
 
 
 
 
 
 

B - CARGO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO 

 
CARGO: 2.01 - COMPRADOR 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de texto. Adequação vocabular. Linguagem figurada. Redação de frases. Reescritura de frases. 
Redação oficial: características e especificidades. Ortografia oficial. Acentuação Gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
Cargo, forma de tratamento e colocação. Cargo de tempos e modos verbais. Regência nominal e verbal. Concordância nominal 
e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação.  
MATEMÁTICA – 10 QUESTÕES 
Operações com números reais; Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de 
três simples e composta; Média aritmética simples e ponderada; Juro simples; Equação do 1.º e 2.º graus; Sistema de equações 
do 1.º grau; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Sistemas de medidas usuais; Noções de geometria: forma, perímetro, 
área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras; Raciocínio lógico; Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DO CARGO e INFORMÁTICA – 20 QUESTÕES 
Ética e cidadania; relações humanas no trabalho; noções gerais de higiene; prevenção de acidentes, primeiros socorros; notícias 
sobre os temas sócio-econômico; políticos e esportivos da atualidade, veiculadas pela imprensa escrita, falada e televisiva; 
noções gerais de organização e disciplina; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a 
função. Fundamentos da administração: Características básicas das organizações formais; tipos de estrutura organizacional, 
natureza, finalidades e critérios de estruturação; processo organizacional e as funções básicas de planejamento, direção, 
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organização e controle; administradores, habilidades, papéis, função, motivação, liderança, comunicação e desempenho; 
princípios e sistemas de administração federal; estrutura e funcionamento do serviço público no Brasil. Administração financeira e 
orçamentária, orçamento público; princípios orçamentários; licitações: conceito, objetivos, fases do procedimento, modalidades, 
dispensa e inexigibilidade; Contratos Administrativos. Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. 
Sistema operacional Windows XP. Microsoft Office: Word 2003, Excel 2003. Conceitos de internet e de intranet. Conceitos 
básicos e modos de utilização de tecnologias. Ferramentas, aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de 
grupos de discussão, de busca e pesquisa. Conceitos de proteção e segurança. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para 
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). Componentes de Hardware e Software de 
computadores. 
 
CARGO: 2.02 - OFICIAL ADMINISTRATIVO 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de texto. Adequação vocabular. Linguagem figurada. Redação de frases. Reescritura de frases. 
Redação oficial: características e especificidades. Ortografia oficial. Acentuação Gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
Cargo, forma de tratamento e colocação. Cargo de tempos e modos verbais. Regência nominal e verbal. Concordância nominal 
e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação.  
MATEMÁTICA – 10 QUESTÕES 
Operações com números reais; Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de 
três simples e composta; Média aritmética simples e ponderada; Juro simples; Equação do 1.º e 2.º graus; Sistema de equações 
do 1.º grau; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Sistemas de medidas usuais; Noções de geometria: forma, perímetro, 
área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras; Raciocínio lógico; Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DO CARGO E INFORMÁTICA – 20 QUESTÕES 
Ética e cidadania; relações humanas no trabalho; noções gerais de higiene; prevenção de acidentes, primeiros socorros; notícias 
sobre os temas sócio-econômico; políticos e esportivos da atualidade, veiculadas pela imprensa escrita, falada e televisiva; 
noções gerais de organização e disciplina; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a 
função. Fundamentos da administração: Características básicas das organizações formais; tipos de estrutura organizacional, 
natureza, finalidades e critérios de estruturação; processo organizacional e as funções básicas de planejamento, direção, 
organização e controle; administradores, habilidades, papéis, função, motivação, liderança, comunicação e desempenho; 
princípios e sistemas de administração federal; estrutura e funcionamento do serviço público no Brasil. Utilização de materiais, 
conservação, descarte e impactos ambientais.  
Sistema operacional Windows XP. Microsoft Office: Word 2003, Excel 2003. Conceitos de internet e de intranet. Conceitos 
básicos e modos de utilização de tecnologias. Ferramentas, aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de 
grupos de discussão, de busca e pesquisa. Conceitos de proteção e segurança. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para 



 

 Página 4 

 

armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). Componentes de Hardware e Software de 
computadores. 
 
CARGO: 2.03 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de texto. Adequação vocabular. Linguagem figurada. Redação de frases. Reescritura de frases. 
Redação oficial: características e especificidades. Ortografia oficial. Acentuação Gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
Cargo, forma de tratamento e colocação. Cargo de tempos e modos verbais. Regência nominal e verbal. Concordância nominal 
e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação.  
MATEMÁTICA –  10 QUESTÕES 
Operações com números reais; Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de 
três simples e composta; Média aritmética simples e ponderada; Juro simples; Equação do 1.º e 2.º graus; Sistema de equações 
do 1.º grau; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Sistemas de medidas usuais; Noções de geometria: forma, perímetro, 
área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras; Raciocínio lógico; Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DO CARGO E INFORMÁTICA – 20 QUESTÕES 
Contabilidade Geral: Livros obrigatórios e facultativos. Registros contábeis. Método das Partidas Dobradas. Lançamentos de 1ª, 
2ª, 3ª, e 4ª fórmulas. Regime de Competência e Regime de Caixa. Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo. O Patrimônio 
Líquido. Capital subscrito e integralizado. Reservas de Capital. Reservas de Lucro e Reservas de Reavaliação – Lucros ou 
Prejuízos Acumulados. Contas Patrimoniais e Contas de Resultado. Operações contábeis comuns às empresas comerciais, 
industriais e de prestação de serviços. Principais Demonstrações Contábeis e suas finalidades; Dividendos obrigatórios. Registros 
contábeis das operações de compra e de venda de mercadorias. Apuração do Custo das Mercadorias Vendidas; Contabilidade 
Pública: Licitações e contratos da administração pública instrumentos básicos de planejamento: plano plurianual; lei de diretrizes 
orçamentárias; lei orçamentária anual; orçamento público. Receitas públicas: Matemática Financeira: Razão e proporção. 
Porcentagem. Juros simples e compostos. Descontos 
 

C - CARGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
CARGO: 3.01 - ANALISTA FINANCEIRO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, LEGISLAÇÃO, AUTORES, OBRAS. – 40 QUESTÕES 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios de Direito Administrativo. Administração Pública Direta e Indireta. Poderes 
Administrativos: poder vinculado e poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. 
Atos Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e convalidação do ato 
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administrativo. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade. Teoria dos motivos determinantes. Contratos Administrativos: 
aspectos gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão; Serviços Públicos; 
Responsabilidade Civil da Administração Pública; Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e judiciário da 
administração; Normas Constitucionais sobre Administração Pública: artigos 37 a 41 da Constituição Federal;.  
 
 CONTABILIDADE PÚBLICA: A importância da informação contábil no planejamento e controle. O direito à informação do 
cidadão. Finalidades dos relatórios contábeis; A qualidade da informação da Contabilidade Pública no Brasil. Características 
peculiares do sistema brasileiro. O patrimônio público; Sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação; A 
natureza da receita e da despesa públicas no modelo contábil brasileiro e seus estágios. Regimes Contábeis; Programação e 
execução orçamentária. Contingenciamentos. Créditos adicionais. Restos a Pagar e Despesas de Exercícios Anteriores; 
Programação e Execução financeira. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, e demonstração das variações 
patrimoniais; Relatórios e demais controles estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
MATEMÁTICA FINANCEIRA: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais 
equivalentes. Juros compostos. Montante e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. 
Capitalização contínua. Descontos: simples, composto. Desconto racional e desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. 
Sistema de amortização constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Inflação; Índices de Preço. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO: Lógica e Raciocínio Lógico. Conceito de proposição. Valores lógicos das proposições. Conectivos. 
Tabela-verdade. Tautologia e Contradição. Equivalência lógica. Implicação lógica. Álgebra das Proposições: Propriedade 
idempotente. Propriedade comutativa. Propriedade associativa. Propriedade distributiva. Propriedade de absorção. Leis de 
Morgan. Argumentos: Conceito de argumento. Validade de um argumento. Critério de validade de um argumento. Sentenças 
Abertas: Sentenças abertas com uma variável. Conjunto‐verdade. Sentenças abertas com duas variáveis. Conjunto‐verdade de 
uma sentença aberta com duas variáveis. Sentenças abertas com n variáveis. Conjunto‐verdade de uma sentença aberta com n 
variáveis. Operações Lógicas sobre Sentenças Abertas: Conjunção. Disjunção. Negação. Quantificadores: Quantificador 
universal. Quantificador existencial. Negação de proposições contendo Quantificadores. Quantificação parcial e Quantificação 
múltipla. Existência e unicidade. Conjunto limitado.  
 
MERCADO FINANCEIRO: ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: Conceito, histórico, composição atual do 
Sistema Financeiro Nacional, o subsistema normativo (Conselho Monetário Nacional; Banco Central do Brasil; Comissão de 
Valores Mobiliários; BNDES; Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), o subsistema operativo (bancos comerciais; bancos 
de desenvolvimento;bancos de investimento; sociedades de crédito, financiamento e investimento; cooperativas de crédito;bancos 
múltiplos; sociedades de arrendamento mercantil; sociedades de crédito imobiliário;associações de poupança e empréstimo).  
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PRODUTOS ATIVOS – RENDA FIXA: Conceito, características, regulamentação, sistema de custódia e liquidação de títulos 
(CETIP, SELIC, CBLC, BMF), aplicação (Vantagens e desvantagens; Riscos e garantias), taxa de juros. ATIVOS ‐ Títulos 
Públicos Federal; CDB; RDB; Letras de Câmbio; Letras Hipotecárias; Letras Imobiliárias; poupança, Fundos de investimentos e 
Letras financeiras. 
 
FUNDOS DE INVESTIMENTO: Fundos exclusivos, especiais e fundos de fundos; Papel da CVM e da Anbima; O código de 
autorregulação, responsabilidades, registro, regulamento, prospecto e termo de adesão; A Gestão; Índices de referência 
(benchmark); Analise de investimentos em renda fixa: Modalidades de títulos e marcação a mercados (. Prefi‐xados, pós‐fixados 
e indexados); Instrumentos de Análise; Cotação, preço limpo, juros acruados e preço sujo; Rendimento: taxa interna de retorno 
(Yield to Maturity) – aplicações; Taxa ao par e taxa corrente.  
SERVIÇOS BANCÁRIOS: Conceito, características, regulamentação e operacionalização; Contas correntes – investimento 
(conciliação bancária); Cheque (Lei 7.357 de 02/09/85); Compensação de cheques e outros papéis; Transferência de valores 
(SPB); Arrecadação bancária; Cobrança bancária; Pagamento (fornecedores/empregados); Atendimento ao cliente e segurança; 
Cambio; Intercambio de informações com bancos. 
 
FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO: Introdução ao Estudo das Finanças Públicas – participação do Governo na Economia, 
explicações Técnicas; Gasto Público – conceito, classificação, programação financeira, execução da despesa e licitação; 
Financiamento dos Gastos Públicos – receita pública, conceito e classificação, estágio da receita, receitas orçamentárias; Crédito 
– interno e externo; Sistema Tributário Nacional – princípios constitucionais da tributação, competências, impostos da União, dos 
Estados e Distrito Federal e dos Municípios e repartição das Receitas Tributárias; Conceituações: Orçamento Público – histórico 
e tipos, orçamento x planejamento, princípios orçamentários; orçamento na Constituição Brasileira; plano plurianual; Lei das 
Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual. 
 

CARGO: 3.02 - ANALISTA EM RH 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, LEGISLAÇÃO, AUTORES, OBRAS. – 40 QUESTÕES 
Recursos Humanos: Liderança e poder; motivação; comunicação; clima organizacional; estilos de administração; políticas de 
recursos humanos; ambiente organizacional; recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento; análise de Cargos; 
avaliação de desempenho; recompensas e produtividade; remuneração e benefícios; segurança e saúde; relações trabalhistas e 
sindicalismo; grupos e equipes; reengenharia do trabalho; Organização e Métodos: Análise organizacional; instrumentos de 
pesquisa; layout; análise de processos; distribuição do trabalho; fluxogramas; formulários; manuais; estruturas organizacionais e 
departamentalização; organogramas; sistemas de informação gerenciais; poder; gestão da qualidade; reengenharia; mudança 
organizacional; controle organizacional; planejamento e controle de projetos; projeto, desenvolvimento implantação e 
documentação de sistemas. 
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CARGO: 3.03 - ASSISTENTE SOCIAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, LEGISLAÇÃO, AUTORES, OBRAS. – 40 QUESTÕES 
ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália Feller, Família: Redes, Laços e Políticas Públicas. São Paulo: I.E.E/PUC-SP, 
2003; BAPTISTA, Myrian V. Planejamento Social: intencionalidade e Instrumentação. 2ª Ed. São Paulo: Veras Editora, 2003; 
BARROCO, Maria Lucia Silva. Ética e Serviço Social: Fundamentos Ontológicos. SP: Cortez Editora, 1995; BRASIL. Sistema 
Descentralizado e Participativo da Assistência Social – Julho/2002 – Ministério da Previdência e Assistência Social – Secretaria 
de Estado de Assistência Social – Brasília. Lei Federal nº 8742, de 07 de Dezembro de 1993; GESTÃO de Projetos Sociais. 
Célia M. de  Ávila (Coord); 3ª Edição.rev.- São Paulo: AAPCS – Associação de Apoio do Programa Capacitação Solidária, 2001 
– ( Coleção Gestores Sociais), (disponível do site http://www.pcs.org.br/publica 1.htm).RESOLUÇÃO SEADS nº 15 de 
14/07/2006 – (disponível no site – http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br).; SILVA,Maria Ozanira da; YASBEK, Maria 
Carmelita; GIOVANNI, Geraldo Di. A Política Social Brasileira no Século XXI: a prevalência dos Programas de Transferência de 
Renda. 2ª. Ed. São Paulo; Cortez Editora, 2006; VIEIRA, Evaldo; Direitos e a Política Social. São Paulo, Cortez, 2004. 
 
CARGO: 3.04 - CONTADOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, LEGISLAÇÃO, AUTORES, OBRAS. – 40 QUESTÕES 
Licitações e contratos da administração pública instrumentos básicos de planejamento: plano plurianual; lei de diretrizes 
orçamentárias; lei orçamentária anual; orçamento público. Receitas públicas: conceito de receita; classificação das receitas 
orçamentárias; receita extra-orçamentária; estágios da receita; receita da dívida ativa; renúncia de receita; receita corrente 
líquida; despesas públicas: conceito de despesa; classificação das despesas orçamentárias; despesas extra-orçamentárias; 
estágios da despesa; programação da despesa; regime de adiantamento. Exercício financeiro: regimes contábeis; restos a 
pagar; dívida ativa. Créditos adicionais: suplementar; especiais; extraordinários fundos especiais controle da execução 
orçamentária: controle interno; controle externo. Contabilidade: contabilidade orçamentária; contabilidade financeira; 
contabilidade patrimonial. Balanços: balanço orçamentário; balanço financeiro; balanço patrimonial; demonstração das 
variações patrimoniais. Limites, exigências legais e recursos vinculados pessoal; serviços de terceiros; despesas 
previdenciárias; pensionistas; saúde; educação; dívida pública e licitações. 

CARGO: 3.05 - MÉDICO PERITO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, LEGISLAÇÃO, AUTORES, OBRAS. – 40 QUESTÕES 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 - capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. Emenda Constitucional Nº 29. 
BRASIL. Lei Federal 8.080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, de 
28/12/1990. Dispõe sobre o controle social e define critérios de repasse financeiro nos Sistema Único de Saúde. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria n.º 2.203/96. Institui a Norma Operacional Básica do 

http://www.pcs.org.br/publica%201.htm
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br)/
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Sistema Único de Saúde. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria n.º 373/02. Institui a Norma 
Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde, NOAS – SUS 01/2002. Brasília: Ministério da Saúde, 
2002. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto; Guia 
de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde Patologias do Trabalho – Algranti, E. – Capitani, E. M. de 
Bagatin – Editora Atheneu – RJTratado de Medicina Interna - Humel Lafayete Cecil. Manual de Normas e Procedimentos 
Técnicos para a vigilância da saúde do trabalhador. – Secretaria de Estado da Saúde - Bensouussan, Eddy Manual de 
Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho – Editora Atheneu – São Paulo - Burgess, Willian Identificação de possíveis 
riscos à Saúde do Trabalhador nos diversos Processos Industriais – Ergo Editora Ltda, Belo Horizonte MG.  - Cincura, 
Jose Guia Prático de Ergonomia – Comepi _ Belo Horizonte, MG.   - Fundacentro – Curso de Medicina do Trabalho – 
Fundacentro – São Paulo SP - Fundacentro - Revista Brasileira de Saúde Ocupacional – SÃO PAULO SP - Waldron, 
H.A. Conceitos Básicos em Medicina Ocupacional – Andrei Editora Ltda – São Paulo SP Mendes, René – Patologia do 
Trabalho – Editora Atheneu Ltda- Rio de Janeiro RJ Mendes, René – Medicina do Trabalho e Doenças Profissionais – 
Savier Ltda São Paulo SPMinistério do Trabalho- Normas Regulamentadoras de Higiene e Segurança do Trabalho  –
Brasília, DF – Vieira, Sebastião Ivone – Manual de Saúde e Segurança do Trabalho – Mestra Editora - Florianópolis SC. 

 
CARGO: 3.06 – PROCURADOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, LEGISLAÇÃO, AUTORES, OBRAS. – 40 QUESTÕES 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
Conceito. Tipos de Constituição. Elementos. Interpretação e Integração da Constituição. Reforma da Constituição. 
Supremacia da Constituição. Controle de Constitucionalidade das leis e atos normativos. Modalidades: difuso e 
concentrado. Inconstitucionalidade face à Constituição Estadual.  O município na Constituição Federal e na Constituição 
Estadual. Princípios de organização e competências municipais. Lei Orgânica do Município. Constituição Federal de 1988 
e suas emendas: a) Dos princípios fundamentais; b) Dos Direitos e Garantias Fundamentais; c) Da Organização do 
Estado; d) Da Organização dos Poderes; e) Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas; f) Da Tributação e do 
Orçamento; g) Da Ordem Econômica e Financeira; h) Da Ordem Social; i) Das Disposições Constitucionais Gerais e Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. Mandado de Segurança e Ação Popular. 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
Direito Tributário – Tributo: conceito, classificação, espécies e preço público. Princípios gerais do direito tributário. Código 
Tributário Nacional. Sistema Constitucional Tributário - poder de tributar – competência tributária – princípios 
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constitucionais - repartição de receitas. Legislação tributária - vigência no tempo e no espaço – aplicação – hermenêutica 
tributária – interpretação e integração. Obrigação Tributária - hipótese de incidência e fato imponível - elementos - 
sujeição passiva - responsabilidade tributária. Crédito Tributário - conceito - natureza jurídica - características - função - 
efeitos - constituição - modalidades de lançamento e alterabilidade. Suspensão da Exigibilidade do Crédito - moratória – 
depósito do montante integral – reclamações e recursos – mandado de segurança. Extinção do Crédito Tributário - 
pagamento – consignação em pagamento – compensação – transação – remissão – conversão do depósito em renda – 
pagamento antecipado e homologação do autolançamento – decisão administrativa – decisão judicial – decadência – 
prescrição. Exclusão do Crédito Tributário - isenção – anistia - institutos afins.  Garantias e privilégios do Crédito 
Tributário - preferência – cobrança judicial – concurso de credores – falência – recuperação judicial e extrajudicial – 
inventário ou arrolamento – liquidação de sociedade – dívida ativa – certidão negativa. Imposto Municipal sobre Serviços 
(ISS). Fato gerador e base cálculo. Sujeito ativo e sujeito passivo. Conceito de serviço. Serviços compreendidos na 
competência municipal. Contribuição de Melhoria. ITBI. IPTU e TAXAS.  
DIREITO ADMINISTRATIVO 
Direito Administrativo – conceito – princípios explícitos e implícitos. - Administração Pública – atividade e estrutura 
administrativa — princípios básicos da Administração – poderes e deveres do administrador público – uso e abuso do 
poder – organização administrativa brasileira.   Poderes administrativos - vinculado – discricionário – hierárquico – 
disciplinar e de polícia – Processo Disciplinar Administrativo. Atos administrativos – conceito – atributos – classificação – 
espécies – anulação e revogação. Licitação e contratos.   Serviços públicos – administração direta e administração indireta 
– serviços delegados – convênios e consórcios.  Servidores Públicos; Lei n.º 836/1969, Dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Osasco – regime jurídico – direito – deveres – responsabilidades.  -  Domínio 
público – terras e águas públicas – jazidas, florestas, fauna – espaço aéreo – proteção ambiental – tombamento. 
Intervenção na propriedade (desapropriação, requisição, servidão administrativa, ocupação temporária e limitação 
administrativa) – função social da propriedade. Intervenção no domínio econômico – repressão ao abuso do poder 
econômico. Controle da Administração Pública – administrativo – legislativo – controle externo a Cargo do Tribunal de 
Contas – controle de legalidade e Fazenda Pública em juízo. Responsabilidade Civil do Estado. Mandado de Segurança. 
Ação Civil Pública. Ação por Improbidade Administrativa. Ação Popular.  
DIREITO CIVIL 
Lei - interpretação, eficácia temporal (retroatividade e irretroatividade). Pessoas - identificação, personalidade, estado, 
capacidade, incapacidade, representação, assistência, pessoas naturais, pessoas jurídicas, registro, domicílio. Bens 
Públicos. Ato jurídico.  Prescrição e decadência.  Direitos reais - posse, propriedade, servidão, enfiteuse. Direitos reais de 
garantia.  Obrigações - modalidades, cláusula penal, extinção, inexecução, juros, correção monetária. Pagamento - 
sujeitos, objeto, tempo e lugar, mora, pagamento indevido. Formas de pagamento - consignação, sub-rogação, ação em 
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pagamento, compensação, novação, transação.   Contrato - normas gerais e classificação - compra e venda - 
empréstimo - mandato - locação.   Responsabilidade civil. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Princípios gerais do Direito Processual - fontes - eficácia da lei processual.  Jurisdição - conceito - princípios - espécies 
- limites. Competência - espécies - perpetuação - modificações - incompetência - conflito de competência.  Ação - 
conceito - teoria – condições - classificação - elementos - cumulação de ações.  Processo e procedimento - conceito - 
princípios - espécies - procedimentos sumário e ordinário - pressupostos processuais - formação, suspensão e extinção 
do processo.   Sujeitos da relação processual – o juiz - órgãos auxiliares - partes - capacidade - representação - 
substituição processual - litisconsórcio e suas espécies - assistência - intervenção de terceiros.  - Atos processuais - 
forma - tempo - lugar - prazo - comunicação - nulidades.  - Petição inicial - pedido, formas - causa de pedir - 
modificações do pedido - indeferimento da inicial.  - Resposta do réu - contestação - exceções - reconvenção - revelia.  
Providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo.   A prova -espécies - objeto - ônus - valoração.  
Sentença e coisa julgada - estrutura, requisitos, classificação e defeitos da sentença.  Recursos - generalidades - duplo 
grau - pressupostos - recurso adesivo - apelação - agravo - embargos de declaração - embargos infringentes - 
representação e correição.   Processo de execução.  Execuções especiais: execução fiscal – execução de título 
extrajudicial – execução contra a Fazenda Pública.    Processo cautelar - estrutura - espécies - liminar - peculiaridades – 
execução - recurso.  Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa: ação de consignação em pagamento – ação de 
depósito – ação de anulação e substituição de títulos ao portador – ação de prestação de contas – ações possessórias – 
embargos de terceiro – habilitação – restauração de autos – ação monitória.   Mandado de segurança – ação popular – 
ação civil pública – desapropriação – usucapião. 
DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO 
Regimes jurídicos funcionais. Regime Estatutário. Regime Trabalhista. Contrato temporário. Procuradores do Município: 
prerrogativas, direitos e deveres. Vinculação legal e vinculação contratual. Terceirização. Responsabilidade do tomador do 
serviço. Cargos, Cargos e funções públicas. Criação. Transformação e Extinção dos Cargos. Acesso. Provimento. 
Vacância. Estabilidade e efetividade. Demissão e Exoneração. Jornada de Trabalho; Período de Descanso; Férias; 
Medicina do Trabalho;  Categorias Especiais de Trabalhadores; Proteção do Trabalho da Mulher; Contratos Individuais de 
Trabalho; Organização Sindical; Convenções Coletivas; Fiscalização; Justiça do Trabalho; Processo Trabalhista; Cálculos 
trabalhistas; rescisão do contrato de trabalho. Direito de Greve.  Prescrição e Decadência. Prerrogativas da Fazenda 
Pública.  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 
Regime Próprio de Previdência do Servidor Público – Peculiaridades do Regime Previdenciário dos titulares de Cargo em 
Comissão, Cargos Temporários e Empregos Públicos – Peculiaridades dos Servidores Remanescentes dos Regimes 
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Jurídicos Administrativos – Conceito de Regime Previdenciário – Filiação Previdenciária – Destinatários dos Regimes 
Próprios de Previdência – Extinção da Relação Jurídico-Previdenciária – Suspensão da Relação Jurídico-Previdenciária – 
Características dos Regimes Próprios de Previdência – Princípios Aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência – O 
Direito dos Servidores à Paridade. Conceito; Origem Constitucional – Reajustes dos Proventos dos Inativos – Fixação dos 
Proventos – Fixação da Pensão – Contagem de Tempo – Plano de Custeio dos Regimes Próprios de Previdência; 
Conceito; Financiamento; Patrimônio; Compensação Previdenciária – Plano de Benefícios; Regras de aposentadoria, 
voluntária, especial, por idade, por invalidez e compulsória – Pensão por Morte; Valor do Benefício da Pensão; 
Beneficiários da Pensão por Morte – Critérios para Concessão – Controle do Tribunal de Contas 
 

Legislação: 
Constituição Federal – art. 40 e demais artigos relacionados. 
Lei Federal n.º 9.717/1998 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos 
Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. 
Lei Federal n.º 8.213/1991 – Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
Lei n.º 647/1967 – Cria o Instituto de Previdência do Município de Osasco. 
Lei Complementar Municipal nº 124/2004 – Reestrutura o regime próprio de previdência social do Município de Osasco, 
adequando-o às condições estabelecidas pela Lei n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998 e sua regulamentação, à 
Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, e dá outras providências. 


