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ANEXO II – CONTEÚDO DAS PROVAS 
 
PROFISSIONAL DE SUPORTE ADMINISTRATIVO – PSAD e PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO – PFIS 
CONHECIMENTOS COMUNS 

 
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. 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. Figuras de Linguagem. Funções da 
Linguagem (Fática, Conativa, Poética, Referencial, Emotiva, Metalinguística). Intertextualidade.  Coesão e 
coerência. 
 
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. 
 
Atualidades – Estado de Mato Grosso do Sul e Brasil: conhecimentos gerais. Brasil: política, cultura, 
economia, saúde, educação, sociedade, ecologia. Assuntos nacionais ou internacionais, amplamente 
veiculados nos últimos dois anos, suas inter‐relações e suas vinculações históricas. Conhecimentos gerais 
sobre o Sistema COFECI-CRECI.  
 
Informática Básica – Conceitos básicos de componentes funcionais de computadores (hardware e software) 
Utilização da planilha eletrônica Microsoft Excel. Utilização de editor de texto Word. Conceitos básicos de 
segurança da informação – confidencialidade, disponibilidade e integridade; códigos maliciosos (malware). 
Proteção de rede. Certificados digitais. Assinaturas digitais. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Serviços Operacionais – Serviços Administrativos – Assistente Administrativo – Resolução 326/92 
(Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis). Resolução 327/92 (Revê, consolida e estabelece normas 
para inscrição de pessoas físicas e jurídicas nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis). Resolução-
COFECI nº 1.243/12 (Altera e acrescenta disposições na Resolução-Cofeci nº 327/92). Resolução COFECI nº 
695/01 (Equipara, para fins de inscrição de pessoas físicas nos CRECI’s, os Diplomas expedidos por 
instituições de ensino superior). Resolução-COFECI nº 1.168/10 (Dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pelas pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de 
imóveis, para cumprimento das obrigações consignadas na Lei nº 9.613/98 e subsequentes alterações). 
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Resolução nº 1.336/14 - Altera a Resolução COFECI nº 1.168/10 em conformidade com a nova redação da Lei 
9.613/98 em face da edição da Lei 12.683/12. Lei nº 6.530/78 (Dá nova regulamentação à profissão de 
Corretor de Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização). Decreto nº 81.871/78 
(Regulamenta a Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, que dá nova regulamentação à profissão de Corretor de 
Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização). Noções básicas sobre documentos: 
Relatório; Recibo; Contrato; CNPJ; Ofício; Aviso; Memorando; Exposição de Motivos; Mensagem; Telegrama; 
Fax; Correio Eletrônico.    
 
Fiscal – Resolução 326/92 (Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis). Resolução 327/92 (Revê, 
consolida e estabelece normas para inscrição de pessoas físicas e jurídicas nos Conselhos Regionais de 
Corretores de Imóveis). Resolução-COFECI nº 1.243/12 (Altera e acrescenta disposições na Resolução-Cofeci 
nº 327/92). Resolução COFECI nº 695/01 (Equipara, para fins de inscrição de pessoas físicas nos CRECI’s, os 
Diplomas expedidos por instituições de ensino superior). Resolução-COFECI nº 1.168/10 (Dispõe sobre os 
procedimentos a serem observados pelas pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária 
ou compra e venda de imóveis, para cumprimento das obrigações consignadas na Lei nº 9.613/98 e 
subsequentes alterações). Resolução nº 1.336/14 - Altera a Resolução COFECI nº 1.168/10 em conformidade 
com a nova redação da Lei 9.613/98 em face da edição da Lei 12.683/12. Lei nº 6.530/78 (Dá nova 
regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de 
fiscalização). Decreto nº 81.871/78 (Regulamenta a Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, que dá nova 
regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de 
fiscalização). Resolução COFECI nº 1.065/07 (Estabelece regras para utilização de nome abreviado por 
pessoas físicas e de fantasia por empresários e pessoas jurídicas, assim como tamanho mínimo de impressão 
do número de inscrição no CRECI em divulgações publicitárias e documentais). Resolução 1.066/07 – inclui Ato 
Normativo nº 001/11(Estabelece nova regulamentação para o funcionamento do Cadastro Nacional de 
Avaliadores Imobiliários, assim como para elaboração de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica). 
Resolução-COFECI nº 1.126/09 (Aprova o Regimento do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e o 
Regimento Padrão para os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis). Resolução-COFECI nº 1.176/10 
(Altera dispositivo dos Regimentos do Conselho Federal e Padrão para os Conselhos Regionais de Imóveis). 
Resolução-COFECI n.º 146/82 (Aprova o Código de Processo Disciplinar).  
 
BIBLIOGRAFIA 
A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados.  

 
 
PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO – PSTE 
CONHECIMENTOS COMUNS  

 
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. 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; 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. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem (Fática, Conativa, Poética, 
Referencial, Emotiva, Metalinguística). Intertextualidade. Coesão e coerência. Correspondência oficial. 
 
Raciocínio Lógico – Estruturas lógicas. Teoria dos conjuntos. Lógica de argumentação. Diagramas lógicos. 
Sucessões. Problemas envolvendo raciocínio.  
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Atualidades – Estado de Mato Grosso do Sul e Brasil: conhecimentos gerais. Brasil: política, cultura, 
economia, saúde, educação, sociedade, ecologia. Assuntos nacionais ou internacionais, amplamente 
veiculados nos últimos dois anos, suas inter‐relações e suas vinculações históricas. Conhecimentos gerais 
sobre o Sistema COFECI-CRECI.  
 
Informática Básica – Conceitos básicos de componentes funcionais de computadores (hardware e software) 
Utilização da planilha eletrônica Microsoft Excel. Utilização de editor de texto Word. Conceitos básicos de 
segurança da informação – confidencialidade, disponibilidade e integridade; códigos maliciosos (malware). 
Proteção de rede. Certificados digitais. Assinaturas digitais. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Advogado – Resolução 326/92 (Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis). Resolução 327/92 
(Revê, consolida e estabelece normas para inscrição de pessoas físicas e jurídicas nos Conselhos Regionais 
de Corretores de Imóveis). Resolução-COFECI nº 1.243/12 (Altera e acrescenta disposições na Resolução-
Cofeci nº 327/92). Resolução COFECI nº 695/01 (Equipara, para fins de inscrição de pessoas físicas nos 
CRECI’s, os Diplomas expedidos por instituições de ensino superior). Resolução-COFECI nº 1.168/10 (Dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção 
imobiliária ou compra e venda de imóveis, para cumprimento das obrigações consignadas na Lei nº 9.613/98 e 
subsequentes alterações). Resolução nº 1.336/14 - Altera a Resolução COFECI nº 1.168/10 em conformidade 
com a nova redação da Lei 9.613/98 em face da edição da Lei 12.683/12. Lei nº 6.530/78 (Dá nova 
regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de 
fiscalização). Decreto nº 81.871/78 (Regulamenta a Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, que dá nova 
regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de 
fiscalização). DIREITO ADMINISTRATIVO: Introdução ao direito administrativo. Administração pública. Atos 
administrativos. Poderes da administração pública. Licitações: Conceito, finalidades, princípios e objeto; 
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades. Contratos administrativos. DIREITO 
CONSTITUCIONAL: Princípios fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais 
e coletivos. DIREITO CIVIL: Pessoas jurídicas. Atos jurídicos: lícitos e ilícitos. Contratos: contratos em geral; 
disposições gerais; extinção; espécies de contratos regulados no Código Civil. Locação de imóveis urbanos 
(Lei n.º 8.245/1991 e suas alterações): locação em geral, sublocações, aluguel, deveres do locador e do 
locatário, direito de preferência, benfeitorias, garantias locatícias, penalidades civis, nulidades, locação 
residencial, locação para temporada, locação não residencial. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Atos 
processuais: forma dos atos; prazos; comunicação dos atos; nulidades. Formação, suspensão e extinção do 
processo. Audiência: conciliação, instrução e julgamento. Procedimentos especiais: mandado de segurança, 
ação de improbidade administrativa.  
 
Contador – Resolução 326/92 (Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis). Resolução 327/92 (Revê, 
consolida e estabelece normas para inscrição de pessoas físicas e jurídicas nos Conselhos Regionais de 
Corretores de Imóveis). Resolução-COFECI nº 1.243/12 (Altera e acrescenta disposições na Resolução-Cofeci 
nº 327/92). Resolução COFECI nº 695/01 (Equipara, para fins de inscrição de pessoas físicas nos CRECI’s, os 
Diplomas expedidos por instituições de ensino superior). Resolução-COFECI nº 1.168/10 (Dispõe sobre os 
procedimentos a serem observados pelas pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária 
ou compra e venda de imóveis, para cumprimento das obrigações consignadas na Lei nº 9.613/98 e 
subsequentes alterações). Resolução nº 1.336/14 - Altera a Resolução COFECI nº 1.168/10 em conformidade 
com a nova redação da Lei 9.613/98 em face da edição da Lei 12.683/12. Lei nº 6.530/78 (Dá nova 
regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de 
fiscalização). Decreto nº 81.871/78 (Regulamenta a Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, que dá nova 
regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de 
fiscalização). 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 
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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.  
 
BIBLIOGRAFIA 
A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 

 
 


