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ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO (COMUM A TODOS OS CARGOS): Textos: Interpretação de 

textos Ortografia: Uso das letras. Uso dos acentos gráficos. Pontuação: Uso dos sinais de pontuação. Fonética e 
fonologia: Letras e fonemas. Identificação de vogais, semivogais e consoantes. Identificação de encontros vocálicos e 
consonantais. Separação de sílabas. Classificação dos vocábulos pelo número de sílabas. Classificação dos vocábulos 
pela posição da sílaba tônica. Morfossintaxe: Classes de palavras. Flexão do nome e do verbo. Concordância nominal e 
verbal. Emprego de pronomes, preposições e conjunções. Relações entre as palavras. Concordância verbal e nominal. 
Frase (definição, ordem direta e inversa). Oração e período. Termos da oração (sujeito e predicado, predicado verbal, 
nominal e verbo-nominal, verbos transitivos, intransitivos, de ligação e seus complementos, adjunto adnominal e 
adverbial). Classificação de orações (coordenadas e subordinadas). Vozes do verbo (ativa, passiva e reflexiva). 
Colocação dos pronomes oblíquos. Uso da crase. Significação das palavras. Homônimos e parônimos. Sinônimos e 
antônimos. Linguagem figurada. Identificação e interpretação de figuras de linguagem.  
 
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais: 

representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e Proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 
Equação do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio Lógico. Resolução de Situações-Problema. Cálculo algébrico: Monômios, 
polinômios e expressões algébricas. Operações e propriedades. Produtos notáveis. Fatoração algébrica. Equação e 
inequação em N, Z, Q e R: Equação e inequação do 1º grau com uma variável. Sistema de equações do 1º grau com 
duas variáveis (resolução algébrica e gráfica). Equação simples do 2º grau, por fatoração. Sistema decimal e medida de 
tempo: Unidades de comprimento, superfície, massa, volume e capacidade. Unidades de tempo. Geometria Plana: 
Relação entre ponto, reta e plano.  
Classificação e medidas de ângulos. Paralelismo e perpendicularismo de retas. Retas paralelas cortadas por uma 
transversal. Teorema de Tales (aplicações). Classificação, propriedades, congruência e semelhança de triângulos. 
Teorema de Pitágoras (aplicações). Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Classificação e propriedades dos 
quadriláteros. Círculos e seus elementos. Perímetro e área das principais figuras geométricas. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS): PROGRAMA WORD A PARTIR DO 2003: Iniciando o 

Word. Utilizando os menus. Utilizando as barras de ferramentas. Utilizando atalhos. Manipulação de documentos (criar, 
editar, salvar e localizar, excluir, renomear). Selecionando textos. Técnicas para copiar e recortar/mover. Manipulando 
listas. Configurando página. Personalizando um documento. Formatando um documento. Formatando textos. Utilizando 
as opções do menu ferramentas. Manipulação de tabelas. Inserir símbolos, figuras, objetos e molduras. Utilizando índices 
e notas. Opções do Word. Personalizando o Word. Importando dados.   PROGRAMA EXCEL A PARTIR DO 2003: 
Iniciando o Excel. Utilizando menus. Utilizando barra de ferramentas. Manipulação de planilhas. Formatação de planilhas, 
células, linhas e colunas. Utilizando funções. Utilizando ferramentas. Imprimindo planilhas. Manipulação de dados. 
PROGRAMA WINDOWS XP: Execução de tarefas básicas na interface do Windows XP. Utilizando e configurando a área 
de trabalho. Trabalhando com janelas. Utilizando e configurando o meu computador. Utilizando e gerenciando atalhos. 
Configurando o ambiente do Windows. Utilizando o menu iniciar. Utilizar o Windows Explorer (será tomada como base a 
versão do Windows em Português, com as características DO Windows XP). Gerenciando discos. Utilização de 
aplicativos e ferramentas do Windows. 
 
AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA: Lei Orgânica Municipal e Regime Jurídico dos Servidores. Apresentação 

pessoal e comportamento; relações humanas; relacionamento com colegas e problemas que envolvem as relações 
trabalhistas; ética profissional; técnicas secretariais; técnicas de atendimento ao público/cliente;  processo da 
comunicação; recepção e qualidade no atendimento ao público/telefônico; cortesia ao telefone; compreendendo a 
necessidade do cliente; gerenciando a percepção do cliente; serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(EBCT); recepção e distribuição de correspondências, fraseologia adequada; redação oficial: abreviações, siglas, 
símbolos; correspondência oficial; formas de tratamento; documentos; arquivo: conceito, finalidade, tipos de arquivamento 
e método alfabético; correspondência empresarial: características, conceito, objetivos, qualidade da redação empresarial, 
redação concisa e documentos; regras de ergonomia: no local de trabalho, no telefone e  na postura.  
 

ASSISTENTE LEGISLATIVO: Lei Orgânica Municipal e Regime Jurídico dos Servidores. Noções de Administração 

Pública: Princípios Constitucionais da Administração Pública; Poderes Administrativos; Atos Administrativos; Licitações; 
Contratos Administrativos; Serviços Públicos; Procedimentos administrativos relacionados à função observada as 
atribuições do cargo. Redação oficial: Oficio; Requerimento; Declaração; Memorando. Elaboração de ofícios e 
Correspondências em geral. Técnicas de agendamento. Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de 
personalidades. Comunicações Oficiais. Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. 
Arquivo: organização, alfabetação, métodos de arquivamento. Regras básicas de comportamento profissional para o trato 
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras 
de hierarquias no serviço público. Atendimento ao público. Zelo pelo patrimônio público. Relações interpessoais. Ética no 
serviço público. 
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CONTADOR: Lei Orgânica Municipal e Regime Jurídico dos Servidores. CONTABILIDADE-GERAL. Princípios Contábeis 

Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC n.º 750/93, publicada no DOU de 
31/12/93, Seção I, pág. 21582) Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio 
Líquido) Diferenciação entre Capital e Patrimônio. Equação Fundamental do Patrimônio. Representação Gráfica dos 
Estados Patrimoniais. Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais. Conta: Conceito. Débito, Crédito e Saldo. 
Teorias, Função e Estrutura das Contas. Contas. Patrimoniais e de Resultado. Apuração de Resultados. Controle de 
Estoques e do custo das vendas. Sistema de Contas; Plano de Contas. Escrituração. Conceito e Métodos. Lançamento 
Contábil: Rotina e Fórmulas. Processo de Escrituração. Escrituração de Operações Financeiras. Escrituração de 
operações típicas. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções, Formas de Escrituração. Erros de Escrituração e 
suas Correções Sistema de Partidas Dobradas Balancete de Verificação Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e 
Apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos Classificação das Contas. Critérios de Avaliação do Ativo e do Passivo. 
Avaliação de investimentos. Levantamento do Balanço de acordo com a Lei n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). 
Demonstração do Resultado do Exercício: Estrutura, Características e Elaboração de acordo com a Lei n.º 6.404/76. 
Apuração da Receita Líquida. Apuração do lucro bruto e do lucro líquido. Destinação do lucro: participações, imposto de 
renda e absorção de prejuízos. Demonstração de Lucros o Prejuízos Acumulados: Forma de Apresentação de acordo 
com a Lei n.º 6.404/76. Transferência do Lucro Líquido para Reservas. Dividendo Mínimo Obrigatório. Capital de Giro: 
Origens e aplicações. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Conceitos Básicos. Análise Horizontal e Vertical. 
Análise por Índices. Indicadores de Estrutura de Capital. Indicadores Financeiros. Indicadores Econômicos. Indicadores 
de Atividades. Avaliação da situação financeira, econômica e patrimonial de uma empresa. Relatório de Análise. 
CONTABILIDADE PÚBLICA. Conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. Legislação básica (Lei n.º 4.320/64 e 
Decreto n.º 93.872/86). Plano de contas da Administração Federal: conceito, estrutura e contas do ativo, passivo, 
despesa, receita, resultado e compensação. Tabela de Eventos: conceito, estrutura e fundamentos lógicos. Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI: conceito, objetivos, principais documentos. 
ORÇAMENTO. Origem e Conceito. Orçamento-programa: conceitos básicos e legislação pertinente. Princípios 
Orçamentários. Técnicas de Elaboração Orçamentária. Plano Plurianual de Investimentos (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) Movimentação de créditos e mecanismos retificadores do 
orçamento Receita e Despesa Pública: Conceitos, Classificação, Estágios e legislação. Suprimento de Fundos. Restos a 
Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Demonstrações Contábeis – Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, 
Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais 
 
TESOUREIRO: Lei Orgânica Municipal e Regime Jurídico dos Servidores. Noções básicas de contabilidade: escrituração 

de fatos contábeis; receitas; despesas; ativo; passivo: patrimônio líquido; Provisões de despesas a pagar; Elaboração do 
livro caixa: entradas e saídas de numerários. Elaboração do fluxo de caixa. Conhecimentos sobre: Lei Orçamentária 
Anual: previsão, execução e controle; exercício financeiro; créditos adicionais; fundos especiais; recursos vinculados e 
recursos livres; sistemas contábeis das entidades públicas; receita e despesa pública. Receitas e despesas extra 
orçamentárias. Elaboração do Balanço Financeiro e do Balanço Orçamentário. Análise do Balanço Financeiro e 
Orçamentário. Sistema Tributário Nacional: impostos, taxas e contribuição de melhoria, impostos municipais; repartição 
das receitas tributárias. Sistema Tributário Municipal. Sistema de controle interno. Conhecimentos sobre conciliação 
bancária, títulos de crédito (cheque, nota promissória, duplicata) e outros documentos bancários. Legislação. 
 


