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1. Quanto à compreensão de textos 

• Reconhecimento da intenção comunicativa dominante no texto;  

• avaliação do texto sob os seguintes aspectos: recuperação da intenção 

comunicativa, articulações coesivas, adequação da pontuação, ausência de 

contradições e adequação à situação comunicativa e ao público-alvo; 

• reconhecimento das variantes linguísticas e avaliação de sua pertinência à 

situação de comunicação, ao gênero textual e ao público-alvo; 

• reconhecimento do tipo textual predominante no texto; 

• estabelecimento de relações entre textos de diferentes gêneros discursivos. 

 

2. Quanto ao conhecimento linguístico 

• Classes de palavras: usos e adequação em textos; 

• tópicos de morfossintaxe; 

• acentuação das palavras: regras gerais relacionadas à tonicidade; 

• regência e concordância verbal e nominal. 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

1. Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – Regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 

 
 
 

 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
 
1. Contabilidade geral 

• Noções básicas de contabilidade geral.  

• Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade e usuários da 

informação contábil. 

• Princípios contábeis.  

• Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial.  

• Atos e fatos contábeis. 

• Fundamentos conceituais de ativos, passivos, receitas, despesas, ganhos e perdas. 

• Plano de contas. 

• Balanço patrimonial. 

• Demonstração de resultados. 

• Demonstração dos fluxos de caixa. 

2. Contabilidade pública 

• Contabilidade Pública segundo a Lei nº 4.320/64 e suas atualizações.  

• Fundamentos legais e técnicos de contabilidade pública: conceito, objetivos, princípios, 

métodos de escrituração e sistemas de contas.  

• Aspectos jurídicos e contábeis do patrimônio público: bens, direitos e obrigações 

(dívidas fundada e flutuante).  

• Inventário: conceito, princípios, fases e avaliação dos elementos patrimoniais.  

• Demonstrações contábeis – balanços (orçamentário, financeiro e patrimonial) e 

demonstração das variações patrimoniais.  

• Orçamento público: conceito, princípios e conteúdo da proposta orçamentária.  

• Classificações orçamentárias da receita e da despesa públicas.  

• Créditos adicionais.  

• Receitas e despesas extra-orçamentárias.  

• Execução orçamentária: fases da receita e da despesa.  

• Restos a pagar.  

• Licitações (Lei n° 8.666/93 e suas atualizações): objetivos, objeto, princípios, 

modalidades, condições e critérios para habilitação e julgamento, tipos de licitação e 

sanções.  

• Prestação de contas. 

• Controles na administração pública: interno e externo.  

• Lei de Responsabilidade Fiscal.  



• Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

3. Matemática financeira 

• Juros simples.  

• Juros compostos.  

• Descontos simples. 

• Desconto bancário. 

• Taxas equivalentes.  

• Taxas proporcionais.  

• Sistemas de amortização. 
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