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ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Língua Portuguesa 

1. Fonética e Fonologia: Relações entre ortografia, fonética e fonologia: letras e grafemas; 

encontros vocálicos e consonantais; dígrafos; sílabas; acento tônico; ortografia. 2. Morfologia: 

classes nocionais e gramaticais; classificação, flexão e emprego de nomes e verbos; processos de 

formação de palavras; estrutura dos vocábulos. 3. Sintaxe: A frase e sua constituição. O período e 

sua construção; coordenação e subordinação; termos essenciais, integrantes e acessórios; 

ordenação dos termos na oração. Concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal. 

Emprego do acento indicativo da crase. Pontuação. 4. Estilística: Figuras de estilo (de palavras, de 

sintaxe, de pensamento); estilística do som, estilística da palavra, estilística da frase, estilística da 

enunciação. 5. Léxico-Semântica: Ambigüidade e polissemia. Denotação e conotação. Sinonímia, 

antonímia, homonímia, paronímia, hiperonímia, hiponímia; eponímia; campos semânticos e 

famílias lexicais. Neologismos. Estrangeirismos e empréstimos. 6. Organização Textual: Texto: 

assunto, tema, tese, título, ponto de vista, argumentação; coesão e coerência; referenciação. 

Parágrafo: construção e desenvolvimento. Frase: discurso direto, discurso indireto, discurso 

indireto livre; adequação semântica e adequação sintática. Gêneros textuais. Tipologia textual: 

descrição, narração, dissertação. 7. Variação Lingüística: Sistema, norma e uso. Níveis de 

linguagem: língua padrão, coloquial e vulgar. Adequação e aceitabilidade. 

Conhecimentos de Informática 

Noções de hardware e software de computador. Noções de sistemas operacionais: Microsoft 

Windows e Linux. Processadores de Texto: Microsoft Word e BROffice Writer. Planilhas 

eletrônicas: Microsoft Excel e BROffice Calc. Noções de redes de computadores, Internet e 

Intranet. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox) e correio 

eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird). Grupos de discussão, sites de busca e 

pesquisa na Internet. Noções de segurança e proteção: vírus, worms e derivados. 

Raciocínio Lógico 

Problemas de raciocínio lógico objetivando: 1) avaliar a habilidade do candidato em entender a 

estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, eventos ou situações 

fictícias, bem como deduzir novas informações das relações fornecidas; 2) avaliar noções básicas 

dos seguintes assuntos: Sucessões, Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; Teoria 

dos Conjuntos; Análise Combinatória; Estatística e Probabilidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Direito Constitucional 

1. Direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias individuais e coletivos; direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania e 

direitos políticos. (arts. 5 a 11) 2. Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado 

e chefia de Governo. (arts. 12 a 17) 3. Defesa do Estado e das instituições democráticas: 

segurança pública; organização da segurança pública. (arts. 20 a 28; 32, 136 a 144) 4. Ordem 

social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e 

tecnologia; comunicação social; meio ambiente; família, criança, adolescente e idoso. (arts. 193 a 

236) 5. Anistia e Indulto. (art. 21; 84)  

Direito administrativo 

1. Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização; 

natureza, fins e princípios. 2. Organização administrativa da União; administração direta e 

indireta. 3. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, 

emprego e função públicos; regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição 

e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e 

administrativa. 4. Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder 

regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. 5. Atos administrativos: conceitos, 

requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. 6. Controle e responsabilização da 

administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo; responsabilidade 

civil do Estado. 7. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no D.O.U. de 12 de 

dezembro de 1990 e posteriores atualizações (regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União). 8. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, publicada no D.O.U. de 3 de junho de 1992 

(dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou 

fundacional e dá outras providências).  

Direito Penal 

1.Infração penal: elementos, espécies. (arts. 13 a 25) 2. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração 

penal. (arts. 26 a 31) 3. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. (arts. 1 a 12) 4. 

Imputabilidade penal. (arts. 26 a 28) 5. Concurso de pessoas. (arts. 29 a 31) 6. Crimes contra a 

pessoa.(arts. 121 a 154) 7. Crimes contra o patrimônio. (arts. 155 a 183) 8. Crimes contra a 

Administração Pública. (arts. 312 a 359-H) 9. Abuso de autoridade (Lei nº 4.898 de 9 de 

dezembro de 1965, publicada no D.O.U. em 13 de dezembro de 1965). 10. Lei nº 11.343, de 23 de 

agosto de 2006, publicada no D.O.U. de 24 de agosto de 2006. 11. Crimes contra a ordem 

tributária (Lei nº 8.137 de 27 de dezembro de 1990, publicada no D.O.U. de 28 de dezembro de 
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1990). 12. Crimes hediondos (Lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990, publicada no D.O.U. de 26 de 

julho de 1990). 13 Crimes de tortura (Lei nº 9.455 de 7 de abril de 1997, publicada no D.O.U. de 

8 de abril de 1997). 14. Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, publicada no 

D.O.U. de 13 de julho de 1984). 14. Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826 de 22 de dezembro 

de 2003, publicada no D.O.U. de 23 de dezembro de 2003).  

Direito Processual Penal  

1. Inquérito policial; notitia criminis.(arts. 4 a 23)2. Ação penal; espécies. (arts. 24 a 62) 3. 

Jurisdição; competência. (arts. 69 a 91) 4. Prova (artigos 155 a 184 do Código de Processo Penal). 

5. Prisão em flagrante.(arts. 8, 26 e 282 a 310) 6. Processos. dos crimes de responsabilidade dos 

funcionários públicos. (arts. 513 a 518)  

Direitos Humanos 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (adotada e proclamada pela Resolução 217-A (III) – 

da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948). Os Direitos Humanos na 

Constituição Federal de 1988 (artigos 5º ao 15). 

 

 


