
  
Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 305 Jd. Veraneio 

Campo Grande - MS - CEP 79037-100 

1 

 

EDITAL Nº 001-2014 – CONCURSO PÚBLICO 
 
ANEXO II – CONTEÚDO DAS PROVAS  
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
Conteúdo comum a todos os cargos  
Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonemas e Letras: classificação dos 
fonemas. Encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo. Encontro consonantal e dígrafo. Divisão silábica. Sílaba 
tônica. Acentuação gráfica. Ortografia. Estrutura e formação das palavras. Classe de palavras: substantivo: 
flexões e grau; adjetivo: flexões e grau; verbos regulares: conjugações, modos e tempos verbais; pronomes: 
pessoal reto e oblíquo, demonstrativo e possessivo; artigo; numeral: ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário; 
preposição; conjunção. Frase, oração, período. Sintaxe do período simples. Sinais de pontuação. Uso dos 
porquês. 
Matemática – Sistema de numeração romano. Números naturais: operações e propriedades. Números inteiros: 
operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Números irracionais e reais: operações e propriedades. 
Potência com expoente inteiro e fracionário no conjunto dos números reais: operações e propriedades. Equações 
de 1o grau e sistemas: resolução e problemas. Equações de 2o grau e sistemas: resolução e problemas. Razão e 
proporção. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros simples. Medidas de comprimento, superfície, 
volume, capacidade, massa e tempo. Sistema monetário brasileiro (dinheiro). Áreas e perímetros de figuras 
planas. Média aritmética simples. Estatística Básica: análise de tabelas e gráficos. Resolução de situações-
problema. 
Conhecimentos Gerais – Conhecimentos gerais sobre o Estado de Mato Grosso do Sul. 

BIBLIOGRAFIA 
A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados.   

 
NÍVEL MÉDIO 

Conteúdo comum a todos os cargos  
Língua Portuguesa – Fonemas e Letras: classificação dos fonemas. Encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo. 
Encontro consonantal e dígrafo. Divisão silábica. Sílaba tônica. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo 
de crase. Ortografia. Estrutura e formação das palavras. Classe de palavras: substantivo: flexões e grau; adjetivo: 
flexões e grau; verbos regulares e irregulares: conjugações, modos e tempos verbais; pronomes: pessoal reto e 
oblíquo, demonstrativo, possessivo e relativo; artigo; numeral: ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário; 
advérbio; preposição; conjunção; interjeição e onomatopeia.  Frase, oração, período. Sintaxe do período simples 
e composto. Pontuação. Uso dos porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, 
homônimos, polissemia, denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. Ortoépia e Prosódia. Reescrita de 
frases. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal. Compreensão e 
interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Alguns elementos constitutivos do texto: discurso direto, 
indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade. Vocabulário. Figuras de Linguagem. Funções 
da Linguagem (Fática, Conativa, Poética, Referencial, Emotiva, Metalinguística). Intertextualidade.  Coesão e 
coerência. Acordo Ortográfico (em vigor desde janeiro de 2009). Correspondência oficial: ofício, memorando, 
comunicação e relatório. 
Matemática – Conjuntos numéricos: operações e propriedades. Equações e inequações de 1

o 
grau e sistemas: 

resolução e problemas. Equações e inequações de 2o grau e sistemas: resolução e problemas. Funções: afim, 
quadrática, modular, exponencial e logarítmica. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juros simples e composto. Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e 
tempo. Áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos. Semelhança e Congruência 
de triângulos. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. Relações métricas no triângulo retângulo. Trigonometria: 
trigonometria no triângulo retângulo, Lei dos Senos e dos Cossenos, funções circulares, identidades 
trigonométricas, transformações, funções trigonométricas, equações e inequações trigonométricas. Matrizes, 
determinantes e sistemas lineares. Polinômios: função polinomial, equações polinomiais, operações e 
propriedades. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas 
de dispersão e análise de tabelas e gráficos. Probabilidade. Análise Combinatória.  Sequências e Progressões. 
Geometria Analítica. Números Complexos: operações e propriedades. Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Gerais – Conhecimentos gerais sobre o Estado de Mato Grosso do Sul. Conhecimentos gerais 
sobre política, segurança pública, justiça, meio ambiente, economia, saúde, esporte e cultura. 
Informática – Conhecimentos básicos sobre Informática: Microsoft Word 2007 e/ou versões superiores: edição e 
formatação de textos, cabeçalhos e rodapés, parágrafos, fontes, impressão, ortografia e gramática, mala direta, 
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alterações e comentários, gráficos e organogramas, marcadores, hiperlinks. Microsoft Excel 2007 e/ou versões 
superiores: pastas de trabalho, conceitos de células, linhas, colunas, fórmulas, função, XML, importação de 
dados, gráficos e organogramas, macros, Hiperlinks, Faixa de opções e impressão. 

BIBLIOGRAFIA 
A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados.   

 
NÍVEL SUPERIOR 

Conteúdo comum a todos os cargos  
Língua Portuguesa – Ortografia. Fonema e letra: posição da sílaba tônica, encontros consonantais, encontros 
vocálicos e divisão silábica. Morfologia. Sintaxe: frase; oração; período; termos essenciais, integrantes e 
acessórios da oração; coordenação e subordinação. Emprego do sinal indicativo de crase. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia, denotação e 
conotação. Neologismo e estrangeirismo. Ortoépia e Prosódia. Reescrita de frases. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Alguns 
elementos constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre. Pressuposto, subentendido e 
ambiguidade. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem (Fática, Conativa, Poética, Referencial, Emotiva, 
Metalinguística). Intertextualidade. Vocabulário. Coesão e coerência. Correspondência oficial: ofício, memorando, 
comunicação e relatório. Coexistência das regras ortográficas atuais com o Novo Acordo Ortográfico (em vigor 
desde janeiro de 2009).  
Matemática – Funções: afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica. Razão e proporção. Regra de três 
simples e composta. Geometria plana e espacial: ponto, reta e plano, paralelismo e perpendicularismo, áreas, 
poliedros, volumes, superfícies e sólidos de revolução.  Trigonometria: trigonometria no triângulo retângulo, Lei 
dos Senos e dos Cossenos, funções circulares, identidades trigonométricas, transformações, funções 
trigonométricas, equações e inequações trigonométricas. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. 
Polinômios: função polinomial, equações polinomiais, operações e propriedades. Análise combinatória, 
probabilidade e estatística: combinações e permutações, números binomiais, espaço amostral, espaços de 
probabilidades, probabilidades condicionais, distribuição binomial, medidas de centralidade e de dispersão. 
Sequências e Progressões. Geometria analítica plana e espacial. Números Complexos: operações e 
propriedades. Resolução de situações-problema. Sequências e Progressões. Álgebra linear I: matrizes, 
determinantes e sistemas de equações lineares. Álgebra linear II: espaços vetoriais, produto interno, 
transformações lineares, autovalores e autovetores. Limites e funções contínuas: limites de funções, funções 
contínuas, descontinuidades, funções contínuas em intervalos. Derivada: derivada no ponto, funções deriváveis 
em um intervalo, fórmulas de derivação, regra da cadeia, regra de L´Hospital, fórmula de Taylor, série de Taylor. 
Integral: funções integráveis, o teorema fundamental do cálculo, métodos de integração, integrais impróprias. 
Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Gerais – Conhecimentos gerais sobre o Estado de Mato Grosso do Sul. Conhecimentos gerais 
sobre o Brasil. Conhecimentos gerais sobre política, segurança pública, justiça, meio ambiente, economia, saúde, 
esporte e cultura. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Cargo: Assessor Jurídico (Advogado) – Lei nº 9784/99 – Resolução CFM nº 2023/2013, publicada no site do 
CFM: www.portalmedico.org.br. O Sistema Jurídico Administrativo. Princípios Basilares do Direito Administrativo. 
Administração Pública. Organização da Administração. Serviços Públicos. Poderes Administrativos. Atos 
Administrativos. Ato administrativo. Licitações. Contrato administrativo. Gestão patrimonial. Administração 
Pública: Disposições Gerais (arts. 37 e 38 da Constituição da República). Noções Gerais sobre a Lei de 
Introdução ao Código Civil. Das Pessoas. Dos Bens. Negócio Jurídico. Defeitos do Negócio Jurídico. Da 
Invalidade do Negócio Jurídico. Da Prescrição. Teoria Geral Das Obrigações. Das Modalidades Das Obrigações. 
Da Transmissão Das Obrigações. Do Adimplemento E Extinção Das Obrigações. Do pagamento. Do 
Inadimplemento das obrigações. Dos Contratos em geral. Dos Atos Unilaterais. Das Várias Espécies De 
Contrato. Da Doação. Da Locação De Coisas. Da Locação De Imóveis. Do Empréstimo. Do Depósito. Do 
Mandato. Do Transporte. Do Seguro. Da Fiança. Da Responsabilidade Civil. Da Posse. Dos Direitos Reais. Da 
Propriedade. Da Superfície. Dos Direitos Reais sobre Coisas Alheias. Dos Direitos Reais De Garantia. Direitos 
Do Autor. Do Direito de Família. Do direito pessoal. Do Direito Patrimonial. Da União estável. Da Tutela. Da 
curatela. Do Direito das Sucessões. Da Sucessão em Geral. Da Sucessão Legítima. Da sucessão testamentária. 
Do Inventário e Partilha. Constitucionalismo. Poder Constituinte. Direitos e Garantias Fundamentais. Tutela 
Constitucional Das Liberdades. Direitos Sociais. Organização Político Administrativo. Jurisdição Constitucional. 
Divisão Espacial do Poder. Organização dos Poderes. Defesa do Estado. Do Sistema. Tributário Nacional. Da 
Ordem Econômica e Financeira. Ordem Social. Noções Fundamentais. Processo e Ação. Sujeitos do Processo. 
Da Intervenção de Terceiros. Do Ministério Público. Da Competência. Do Juiz. Dos Auxiliares da Justiça. Dos 
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Atos Processuais. Do Processo e do Procedimento. Do Procedimento Ordinário. Do processo de execução. Do 
processo cautelar. 
Cargo: Analista Administrativo – Fundamentos e evolução das principais teorias administrativas. 
Administração de materiais e patrimônio. Administração de recursos humanos. Gestão de pessoas. 
Administração financeira e orçamentária. Administração da produção e operações. Administração mercadológica. 
Organização, sistemas e métodos. Licitação. Exercício da profissão de Administrador. Orçamento público e 
processo orçamentário. Processo de planejamento orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e 
lei orçamentária anual. Receitas e despesas públicas: execução orçamentária e financeira. Estrutura e análise 
dos balanços e demonstrações contábeis. Suprimento de fundos. Despesas de exercícios anteriores. Restos a 
pagar. Dívida ativa. Manual de Responsabilidade Técnica do Administrador. Código de Ética dos Profissionais.  
Cargo: Assessor Contábil (Contador) – Noções sobre Administração Pública: Serviço público: conceito. 
Organização da administração pública brasileira. Orçamento público e processo orçamentário. Gestão na 
administração pública. Processo de planejamento-orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e 
lei orçamentária anual. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: da fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária (art. 70 ao 75), das finanças públicas (art. 163 ao 169). Controle externo e interno na 
administração pública. Tomada e prestação de contas. Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar nº 
101, de 05/05/00. Lei nº. 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações (das licitações e contratos públicos). 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Conceito e campo de atuação. Princípios Fundamentais de 
Contabilidade. Controle e variações do patrimônio público. Contabilização de atos e fatos contábeis. Receitas e 
despesas públicas: execução orçamentária e financeira. Ingressos e dispêndios extraorçamentários. Estrutura e 
análise dos balanços e demonstrações contábeis. Suprimento de fundos. Despesas de exercícios anteriores. 
Restos a pagar. Dívida ativa. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor público (NBC T 16). 
Normas e manuais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Secretaria de Orçamento Federal – 
SOF, referentes a: procedimentos contábeis orçamentários, procedimentos contábeis patrimoniais, 
procedimentos contábeis específicos, plano de contas aplicado ao setor público, demonstrações contábeis 
aplicadas ao setor público e demonstrativo de estatística de finanças públicas. Lei 4.320, de 17/03/1964 e 
alterações posteriores. Resolução CFC nº. 803/96 e suas alterações. As prerrogativas profissionais, 
especialmente a Resolução CFC nº. 560/93 e suas alterações. Código de Ética Profissional do Contador. 
Cargo: Fiscal (Médico) – Auditoria e fiscalização em saúde: conceito, histórico, objetivos, contextualização nos 
processos de gestão dos serviços de saúde. Princípios básicos e fundamentos do processo de auditoria e 
fiscalização. A História Natural dos Agravos à Saúde. A saúde como direito do cidadão e dever do Estado. 
Agentes causadores de doenças profissionais. Medidas preventivas. Instalações e funcionamento dos 
prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas. Elaboração e analise de laudos técnicos. Programas de 
saúde promovidos pelo CRM-MS. Resolução CFM n° 2056/2013 e Resolução CFM n° 1974/2011. 
Cargo: Assessor em Tecnologia da Informação – Modelagem de processos de negócio em BPMN 2.0 – 
Business Process Modeling Notation. Modelagem de sistemas em UML 2.0 – Unified Modeling Language. a) 
Diagrama de pacotes b) Diagrama de atividades c) Diagrama de casos de uso d) Diagrama de classes e objetos 
e) Diagrama de sequência f) Diagrama de estados. Técnicas de levantamento de requisitos e programação 
baseado em Orientação a Objetos. Banco de Dados a) Modelagem de Dados b) Modelo de Entidades e 
Relacionamentos c) Linguagem SQL e Stored Procedures. Desenvolvimento de aplicações a) Microsoft Visual 
Basic 6.0 b) Microsoft Visual Studio 2005 e superior – Linguagem VB. NET c) HTML – HyperText Markup 
Language d) Javascript e AJAX – Asynchronous Javascript and XML e) CSS e Tableless f) Relatório com Crystal 
Reports 8.0 e superior g) Teste de software – Testes unitários e testes de integração h) Qualidade de Software – 
Conhecimento das características desejáveis para um software: Funcionalidade, Confiabilidade, Usabilidade, 
Eficiência, Manutenibilidade e Portabilidade. Desenvolvimento de projetos WEB (Portais, páginas estáticas e 
dinâmicas com acesso a banco de dados). Desenvolvimento de layouts de páginas para portais, banners e 
outros tipos de tratamentos e manipulação de imagens. Desenvolvimento e manutenção WEB com aplicação de: 
DHTML, HTML, JavaScript (Jquery), Ajax, Css, Dreamweaver, Web 2.0. Desenvolvimento de Portais em 
SharePoint Server 2007 ou superior, utilizando e desenvolvendo componentes permitidos pela ferramenta. 
Configuração de sites em SharePoint; Técnicas de levantamento de requisitos e programação baseado em 
Orientação a Objetos; Banco de Dados Relacional; Conhecimento da Plataforma Windows IIS. 

BIBLIOGRAFIA 
A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados.   

 


