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ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROVAS OBJETIVAS

CONHECIMENTOS GERAIS (Para todos os cargos): 

NOÇÕES  DE  DIREITO  CONSTITUCIONAL:  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil: 
organização do Estado,  direitos e garantias fundamentais,  das Funções Essenciais à Justiça (do 
Ministério Público).

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios Básicos da Administração Pública, Servidores 
Públicos e Legislação Estadual Aplicável.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

CARGO  1:  CONTABILIDADE:  1.  CONTABILIDADE  PÚBLICA:  Sistema  patrimonial,  financeiro  e 
contábil. 2 AUDITORIA GOVERNAMENTAL: 1 Conceito, evolução. Auditoria interna e externa: papéis. 
Auditoria  governamental  segundo  a  INTOSAI  (International  Organization  of  Supreme  Audit  
Institutions). Auditoria interna segundo o IIA (Institute of Internal Auditors).  2 Governança no setor 
público: papel e importância. Controles internos segundo o COSO I e o COSO II – ERM (Enterprise 
Risk Management). 3 Normas internacionais para o exercício profissional da auditoria. Normas da 
INTOSAI: código de ética e padrões de auditoria. Normas do IIA: independência, proficiência e zelo 
profissional,  desenvolvimento  profissional  contínuo.  4  Normas  Brasileiras  de  Auditoria:  Normas 
Brasileiras relativas ao Auditor (NBCT). Normas de auditoria do TCU (Portaria-TCU n.º 280/2010). 5 
Auditoria  de  regularidade  e  auditoria  operacional.  6  Instrumentos  de  fiscalização:  auditoria, 
levantamento, monitoramento, acompanhamento e inspeção. 7 Planejamento de auditoria. Plano de 
auditoria baseado no risco. Atividades preliminares. Determinação de escopo. Materialidade, risco e 
relevância. Exame e avaliação do controle interno. Risco inerente, de controle e de detecção. Matriz 
de Planejamento.  Programa de auditoria.  Papéis de trabalho.  Testes de auditoria.  Importância da 
amostragem estatística em auditoria.  8 Execução da auditoria.  Técnicas e procedimentos:  exame 
documental,  inspeção  física,  conferência  de  cálculos,  observação,  entrevista,  circularização, 
conciliações,  análise  de  contas  contábeis,  revisão  analítica,  exame documental,  inspeção  física, 
conferência  de  cálculos,  observação,  entrevista,  circularização,  conciliações,  análise  de  contas 
contábeis, revisão analítica. 9 Evidências. Caracterização de achados de auditoria. Matriz de Achados 
e Matriz de Responsabilização. 10 Comunicação dos resultados: relatórios de auditoria e pareceres.  
11 Monitoramento. Supervisão e Controle de Qualidade. 12 Procedimentos em processos de tomadas 
e prestações de contas da Administração Pública Federal. Peças e conteúdos do processo de contas 
e do relatório de gestão, conforme disposto na IN n.º 63/2010. 3 ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS:  I  ANÁLISE  DE  DEMONSTRAÇÕES  CONTÁBEIS  DE  EMPRESAS.  1  Estrutura 
conceitual  para  a  elaboração  e  apresentação  das  demonstrações  contábeis  de  acordo  com  a 
Deliberação CVM n.º 539, de 14/3/2008. 2 Diferenças entre contabilidade gerencial e contabilidade 
financeira.  O  papel  da  informação  não-financeira  no  processo  gerencial.  Balanced  Scorecard. 
Conceitos fundamentais em custos. Custo de oportunidade, custos imputados e custos perdidos. 3 
Demonstração Financeira de acordo com os art. 176 a 188 da Lei n.º 6.404/1976 (texto atualizado). 4 
Avaliação de investimentos em coligadas e controladas de acordo com os art. 248 a 250 da Lei n.º  
6.404/1976 e Instrução CVM n.º 247, de 27/3/1996 (texto consolidado). 5 Análise do retorno sobre o  
capital  empregado:  componentes  do  retorno  sobre  o  capital  empregado,  retorno  sobre  o  ativo, 
alavancagem financeira e retorno sobre o patrimônio líquido. 6 Análise da rentabilidade. A equação de 
DuPont e seus componentes: margem operacional e giro do ativo operacional, análise da formação 
da margem operacional. Análise da qualidade do lucro líquido. 7 Análise de liquidez: análise do fluxo 
de caixa, análise do ciclo operacional e análise do ciclo financeiro. Análise do índice de cobertura das 
despesas  financeiras  líquidas.  8  Análise  horizontal  e  vertical.  Análise  de  tendências.  Grupos  de 
comparação.  Limitações  da  análise  por  indicadores.  II  ANÁLISE  DE  DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS NO SETOR PÚBLICO. 1 Contabilidade pública: campo de aplicação, objeto e objetivos.  
Título IX da Lei n.º 4.320/1964. Tópicos selecionados da Lei Complementar n.º 101/2000: conceitos 
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de dívida pública e restos a pagar, escrituração e consolidação das contas. 2 Gestão organizacional 
da contabilidade pública no Brasil: papéis da Secretaria do Tesouro Nacional e dos órgãos setoriais 
de Contabilidade constantes da Lei n.º 10.180/2001. 3 Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal  –  SIAFI:  conceito,  objetivos,  usuários e  segurança do  sistema (princípios  e 
instrumentos). 4 Balanço patrimonial de acordo com a Lei n.º 4.320/1964: estrutura, características 
dos ativos e passivos e das contas de compensação. 5 Balanço orçamentário de acordo com a Lei n.º  
4.320/1964:  estrutura,  características  das  receitas  e  despesas  orçamentárias.  Interpretação  do 
resultado  orçamentário.  Relatório  resumido  da  execução  orçamentária  a  que  se  refere  à  Lei  
Complementar n.º 101/2000: estrutura, composição. 6 Demonstração das variações patrimoniais, de 
acordo  com  a  Lei  n.º  4.320/1964:  estrutura,  características  das  interferências,  mutações, 
superveniências e insubsistências. Receitas e despesas efetivas e não- efetivas. Interpretação do 
resultado  patrimonial.  7  Balanço  financeiro  de  acordo  com  a  Lei  n.º  4.320/1964:  estrutura, 
características das receitas e despesas extra-orçamentárias. Interpretação do resultado financeiro. 8 
Relatório de gestão fiscal de acordo com a Lei Complementar n.º 101/2000: estrutura, composição. 4 
PERÍCIA CONTÁBIL: Normas relativas ao perito e à perícia (CFC).

CARGO  2:  ENGENHARIA  CIVIL:  1  Construção  Civil:  Planialtimetria;  Infraestrutura  Territorial; 
Sistemas,  Métodos  e  Processos  de  Construção  Civil;  Edificações;  Terraplenagem;  Estradas; 
Tecnologia  dos  Materiais  de  Construção  Civil;  Resistência  dos  Materiais  de  Construção  Civil; 
Patologia  das  Construções;  Recuperação  das  Construções;  Equipamentos,  Dispositivos  e 
Componentes  (Hidro-sanitários,  de  Gás,  de  Prevenção  e  Combate  a  incêndio);  Instalações.  2 
Sistemas Estruturais: Estabilidade das Estruturas (Concreto, Metálicas, Madeira, Outros Materiais, 
Pontes, Grandes Estruturas, Estruturas Especiais), Pré-Moldados. 3 Geotecnia. 4 Transportes: Infra-
estrutura  Viária  (Rodovias,  Ferrovias,  Metrovias,  Aerovias,  Hidrovias);  Terminais  Modais  e 
Multimodais;  Sistemas  e  Métodos  Viários;  Operação;  Tráfego;  Serviço  de  Transporte;  Técnica  e 
Economia dos Transportes;  Trânsito;  Sinalização; Logística.  5 Hidrotecnia:  Hidráulica e Hidrologia 
Aplicada;  Sistemas,  Métodos  e  Processos  de  Aproveitamento  Múltiplo  de  Recursos  Hídricos.  6 
Saneamento  Básico:  Hidráulica  e  Hidrologia  Aplicada  ao  Saneamento;  Sistemas,  Métodos  e 
Processos de Abastecimento, Tratamento, Reservação e Distribuição de Águas; Sistemas, Métodos e 
Processos  de  Saneamento  Urbano  e  Rural.  7  Avaliação  de  Imóveis  Urbanos.  8  Legislação  e 
engenharia legal. 9 Lei nº 8.666/93 e alterações - Licitações e contratos: legislação específica para 
obras de engenharia  civil.  10 Perícia  e  Elaboração  de Relatórios  Técnicos,  Pareceres  e  Laudos 
Periciais. 11 Princípios de planejamento e de orçamento público. 12 Elaboração de orçamentos. 13 
Noções de segurança do trabalho, principais NBRs. 14 Informática aplicada à engenharia (AutoCAD).


