
ANEXO VI – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROCURADOR JURÍDICO 

VAGA 01 

PROVA OBJETIVA 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Análise e compreensão de texto. 2. Coesão: conceitos e mecanismos. 3. 
Coerência textual: informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de 
textos e gêneros textuais. 5. Variação linguística: linguagem formal e informal. 
6. Semântica: linguagem figurada e figuras de linguagem. 7. Semântica: 
sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. 
Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão. 9. Estrutura e 
formação de palavras. 10. Vocativo e aposto. 11. Sintaxe de regência, 
concordância e colocação. 12. Ocorrência de crase. 13. Ortografia oficial. 14. 
Acentuação gráfica. 15. A linguagem e os tipos de discursos. 16. A 
comunicação e seus elementos. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
1. Problemas envolvendo: 1.1 – A lógica na organização das sequências 
numéricas simples; 1.2 – A Raciocínio Lógico na Teoria dos Conjuntos: 
trabalhar situações envolvendo os conceitos das operações básicas entre 
conjuntos; 1.3 – A lógica nas aplicações das propriedades das operações 
básicas aritméticas e fracionárias. 2. A correlação entre elementos de um certo 
universo: 2.1 - Trabalhando problemas lógicos de nível fácil; 2.2 – Trabalhando 
problemas lógicos de nível intermediário. 3. Resolvendo Problemas 
Interdisciplinares: 3.1 – A importância do Raciocínio Lógico na solução de 
problemas que contemplem diversas áreas do conhecimento. 4. Proposições 
Compostas. 4.1. Análise do “se”, “somente se” e “se e somente se”; 4.2 - 
Tautologia, Contradição, Contingência. Contradição como ferramenta do 
Raciocínio Lógico; 4.3 - Técnica da Contradição para resolver problemas de 
verdades, mentiras e culpados. 5. Lógica Sentencial ou Proposicional; 5.1 - 
Proposições, Sentenças Abertas; 5.2 - Proposições Simples. Negação de uma 
Proposição Simples e Composta. Negação da Negação. Proposições 
Categóricas. Conclusões. 6. Raciocínio Lógico e Matemático - Probabilidades, 
Análise Combinatória: Arranjo, Permutação e Combinação, Álgebra Linear, 
Noções de Geometria Básica, geométricos e matriciais. As questões terão por 
objetivo testar as habilidades de raciocínio, envolvendo elaboração de 
argumentos, avaliações de argumentações e formulação ou avaliação de 
planos de ação. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM DIREITO E PRÁTICAS JURÍDICAS  
 
Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988 até a Emenda 
Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 2017. Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Jurisprudência e Súmulas STF. Teoria da 



Constituição. Constituição: conceito e conteúdo. Poder Constituinte Originário 
e Derivado. Eficácia, aplicação e integração das normas constitucionais. Leis 
Complementares à Constituição. Controle de constitucionalidade das leis. Não 
cumprimento de leis inconstitucionais; Controle jurisdicional: sistema difuso e 
concentrado. Controle de Constitucionalidade das Leis Municipais. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direitos e garantias individuais. 
Remédios Constitucionais: Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Ação 
Popular, Direito de Petição, Mandado de Injunção e Habeas Data. 
Organização do Estado. Federalismo e Separação de poderes. Delegação. 
Poder Legislativo: composição, atribuições e processo legislativo. Poder 
Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário: composição e 
atribuições. Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito 
Federal e os Territórios. Descentralização e Cooperação administrativa na 
Federação Brasileira: territórios federais, regiões de desenvolvimento, regiões 
metropolitanas. Princípios e normas referentes à Administração Direta e 
Indireta.  Organização do Município: competências legislativas e 
administrativas. Autonomia municipal Leis Orgânicas Municipais e Intervenção 
nos Municípios. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Remuneração 
dos agentes políticos municipais. Processo legislativo municipal. Limites de 
gastos impostos ao Legislativo Municipal e seu controle. Administração 
Pública.  Princípios constitucionais do orçamento. Bases e valores da ordem 
econômica e financeira. Direito Tributário na Constituição Federal. Limites 
constitucionais ao Direito de Tributar. Ordem Social. Seguridade social. 
Direitos políticos. Direito de sufrágio. Sistemas eleitorais. Procedimento 
eleitoral. Direitos políticos negativos: privação, requisição e inelegibilidades. 
Partidos políticos. Federação. Natureza e características do Estado Federal. 
Confederação. Estados-membros. Territórios. Município na Federação 
brasileira. 
 
Direito Administrativo: Princípios Constitucionais do Direito Administrativo. 
Controle Interno e Externo da Administração Pública. Administração Pública: 
conceito, estrutura, poderes e deveres do administrador público. 
Responsabilidade dos Prefeitos Municipais. Administração Indireta: conceito; 
Autarquias, Associações Públicas, Empresas Públicas, Fundações Públicas e 
Sociedades de Economia Mista; Consórcio. Controle da Administração 
Indireta. Poderes administrativos. Ato administrativo: conceito, elementos, 
atributos, espécies; Discricionariedade e Vinculação; Abuso e desvio de poder. 
Ato administrativo punitivo; Ato administrativo: anulação, revisão e revogação; 
Controle jurisdicional. Procedimento Administrativo: conceito, princípios, 
pressupostos, objetivos. Contratos administrativos: conceito, espécies, 
disposições peculiares. Cláusulas necessárias. Inadimplemento. Rescisão. 
Anulação. Convênios. Licitação: natureza jurídica, finalidades, espécies. 
Dispensa e Inexigibilidade. Parceria Público-Privada. Serviço Público: 
conceito, classificação. Concessão, Permissão e Autorização. Agentes 
Públicos; Servidores Públicos: conceito, categorias, direitos e deveres; Cargo, 
Emprego e Função: normas constitucionais, provimento, vacância; 
Responsabilidades dos Agentes Públicos: civil, administrativa e criminal. 
Processo administrativo disciplinar; Regime Previdenciário do Servidor 
Público. Concurso Público. Bens públicos: regime jurídico e classificação. 



Formas de utilização, Concessão, Permissão e Autorização de Uso; 
Desafetação e Alienação. Desapropriação: conceito. Desapropriação por 
utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Indenização. 
Desapropriação Indireta; Limitações administrativas; Função social da 
propriedade. Responsabilidade Extracontratual do Estado; Responsabilidade 
pelos atos danosos praticados pelos agentes públicos; Responsabilidade pela 
omissão ou deficiência de serviço; excludentes de responsabilidade; 
Responsabilidade Civil Pessoal dos Agentes Públicos. Improbidade 
Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/92). Tombamento; Agências 
Reguladoras; Autarquias especiais; Fundações; Terceirização do serviço 
público; Ato Administrativo: Anulação, Revisão, Revogação e Convalidação; 
Lei nº 8666/1993 – Normas para Licitações e Contratos da Administração 
Pública; Lei nº 10.250/2004 – Institui a modalidade de licitação denominada 
Pregão; Lei nº 13.019/2014 – Estabelece o regime jurídico das parcerias entre 
a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil; Decreto 
federal nº 7.892, de 2013 (Sistema de Registro de Preços); Lei 12.462/11 – 
Dispõe sobre o Regime Diferenciado de Contratação (RDC). 
Direito Tributário: Conceito de tributo. Espécies de tributos. Natureza jurídica 
específica dos tributos. Sistema Constitucional Tributário. Princípios 
Constitucionais Tributários. Competência Tributária. Imunidades. Fontes do 
Direito tributário. Legislação Tributária: vigência, aplicação, integração e 
interpretação. Obrigação Tributária: Classificação. Das Limitações do Poder 
de Tributar. Renúncia de receitas tributárias. Imunidade. Outros benefícios 
fiscais Fato gerador: Hipótese de incidência e seus aspectos e fato imponível. 
Capacidade tributária ativa e passiva. Sujeição passiva tributária: contribuinte; 
responsável tributário. Responsabilidade tributária: dos sucessores, de 
terceiros e pessoal. Responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. 
Crédito tributário. Lançamento e suas modalidades. Revisão do lançamento. 
Suspensão, extinção e exclusão. Garantias e privilégios. Preferências e 
cobrança em falência. Responsabilidade dos sócios em sociedades por quotas 
de responsabilidade limitada. Alienação de bens em fraude à Fazenda Pública. 
Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa, certidões. Lei nº 
11.101/2005 (Recuperação Judicial/Falências). Tributos de Competência 
Municipal: fato gerador, base de cálculo e sujeitos passivos. IPTU. ISS. ITBI. 
Taxas Municipais. Contribuições Municipais. Repartição Constitucional de 
Receitas Tributárias. Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro 1990 define os crimes 
contra a Ordem Tributária Econômica e contra as relações de consumo, com 
suas alterações. 
 
Direito Financeiro: Conceito e objeto. Atividade financeira do Estado. Fontes 
do Direito financeiro. Competência Legislativa: normas gerais e específicas. 
Lei nº 4.320/64.  Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 
101/00). Orçamento Público: conceito e natureza jurídica. Tipos. Orçamento 
programa. Princípios orçamentários. Regime constitucional: Finanças 
Públicas. Vedações constitucionais em matéria orçamentária. Normas gerais 
de Direito Financeiro. Processo orçamentário: calendário de elaboração e 
execução das leis orçamentárias, metas técnicas e instrução do orçamento 
público. Leis orçamentárias: Lei Orçamentária Anual; Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Plano Plurianual. Créditos adicionais. Processo legislativo 
orçamentário. Exercício financeiro. Receita pública: conceito, classificações e 



espécies. Entrada e receita. Estágios, dívida ativa. Receitas creditícias. 
Repartição constitucional de receitas tributárias (receitas transferidas 
constitucionais). Renúncia. Teoria dos preços. Movimentos de caixa. Espécies 
Tributárias: Imposto. Taxa. Empréstimos compulsórios. Contribuição de 
melhoria. Preço. Contribuições especiais. Despesa pública: conceito, 
classificação e espécies. Estágios da despesa: empenho, liquidação, ordem 
de pagamento e pagamento. Controle das despesas. Regime contábil da 
despesa. Restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. Programação 
financeira. Precatórios judiciais. 6. Crédito público: natureza jurídica, disciplina 
constitucional dos créditos e empréstimos públicos; classificação dos créditos 
públicos; Técnica do crédito público. Regime constitucional da dívida pública 
brasileira; dívida pública fundada, consolidada e mobiliária. Controle, 
fiscalização e prestação de contas. Extinção. Execução. Garantias. Operações 
de crédito. Competências constitucionais sobre dívida pública. Fiscalização 
financeira e orçamentária. Controle financeiro interno. Controle financeiro 
externo. Controle pelo Tribunal de Contas. Controle jurisdicional do orçamento. 
Orçamento e reserva do possível. 
 

 

CONTROLADOR INTERNO 

VAGA 02 

PROVA OBJETIVA 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Análise e compreensão de texto. 2. Coesão: conceitos e mecanismos. 3. 
Coerência textual: informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de 
textos e gêneros textuais. 5. Variação linguística: linguagem formal e informal. 
6. Semântica: linguagem figurada e figuras de linguagem. 7. Semântica: 
sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. 
Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão. 9. Estrutura e 
formação de palavras. 10. Vocativo e aposto. 11. Sintaxe de regência, 
concordância e colocação. 12. Ocorrência de crase. 13. Ortografia oficial. 14. 
Acentuação gráfica. 15. A linguagem e os tipos de discursos. 16. A 
comunicação e seus elementos. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
1. Problemas envolvendo: 1.1 – A lógica na organização das sequências 
numéricas simples; 1.2 – A Raciocínio Lógico na Teoria dos Conjuntos: 
trabalhar situações envolvendo os conceitos das operações básicas entre 
conjuntos; 1.3 – A lógica nas aplicações das propriedades das operações 
básicas aritméticas e fracionárias. 2. A correlação entre elementos de um certo 
universo: 2.1 - Trabalhando problemas lógicos de nível fácil; 2.2 – Trabalhando 
problemas lógicos de nível intermediário. 3. Resolvendo Problemas 
Interdisciplinares: 3.1 – A importância do Raciocínio Lógico na solução de 
problemas que contemplem diversas áreas do conhecimento. 4. Proposições 
Compostas. 4.1. Análise do “se”, “somente se” e “se e somente se”; 4.2 - 



Tautologia, Contradição, Contingência. Contradição como ferramenta do 
Raciocínio Lógico; 4.3 - Técnica da Contradição para resolver problemas de 
verdades, mentiras e culpados. 5. Lógica Sentencial ou Proposicional; 5.1 - 
Proposições, Sentenças Abertas; 5.2 - Proposições Simples. Negação de uma 
Proposição Simples e Composta. Negação da Negação. Proposições 
Categóricas. Conclusões. 6. Raciocínio Lógico e Matemático - Probabilidades, 
Análise Combinatória: Arranjo, Permutação e Combinação, Álgebra Linear, 
Noções de Geometria Básica, geométricos e matriciais. As questões terão por 
objetivo testar as habilidades de raciocínio, envolvendo elaboração de 
argumentos, avaliações de argumentações e formulação ou avaliação de 
planos de ação. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E PRÁTICAS PROFISSIONAIS 
 
Direito Constitucional Constituição: conceitos e classificações. Princípios 
Constitucionais. Normas Constitucionais: classificações. Poder Constituinte: 
conceito, finalidade, titularidade e espécies. Direitos e Garantias 
Fundamentais: direitos e deveres individuais, coletivos, sociais, políticos e 
nacionalidade. Supremacia da Constituição. Estado Federal: conceito, sistema 
de repartição de competências, intervenção federal e intervenção dos Estados 
nos Municípios. Organização dos Poderes do Estado: conceito de poder, 
separação, independência e harmonia. Poder Legislativo, Executivo e 
Judiciário: conceito, estrutura, funcionamento e atribuições. Administração 
Pública: princípios constitucionais e seus desdobramentos. Servidores 
Públicos: disposições constitucionais. Ordem Econômica e Financeira: 
Princípios gerais da atividade econômica e financeira; Política Urbana. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 com as alterações 
introduzidas pelas Emendas Constitucionais. 
 
Direito Administrativo: Estado: conceito, elementos e poderes. Organização 
do Estado. Finalidade do Estado. Município: conceituação do Município 
brasileiro. A competência do Município. Entidades políticas e administrativas. 
Entidades estatais, autárquicas, fundacionais e paraestatais. Câmara 
Municipal: funções legislativas, de controle e de fiscalização. Finanças 
Públicas na Constituição de 1988. Poderes da Administração Pública. 
Princípios da Administração Pública. Planejamento Governamental: Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Controle 
da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle: controle interno 
e externo. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação, 
formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão. Licitação: conceito, 
finalidades, princípios e objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e 
vedação, modalidades, procedimento, revogação e anulação, sanções penais, 
normas gerais de licitação. Atos Administrativos: Conceito, requisitos, 
elementos, pressupostos, atributos, classificação, revogação e invalidade. 
Servidores públicos: conceito. Agentes públicos. Cargo, emprego e função. 
Bens públicos: conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos bens 
públicos. Serviços Públicos: conceito, princípios, classificações, distribuição 
constitucional de competências. Processos Administrativos: Conceito, 
finalidades, modalidades, princípios e garantias processuais. 10. Lei Federal 
n.º 8.429/1992 e suas alterações (Improbidade Administrativa). 



 
Direito Financeiro Normas Gerais de Direito Financeiro: Lei Federal n.º 
4.320/1964 e suas alterações; Lei Complementar Federal n.º 101/2000 e suas 
alterações. Finanças Públicas na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 com as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais: 
Princípios Gerais; Competência Legislativa. Orçamento Público: Conceito, 
espécies, natureza jurídica e princípios; Plano Plurianual; Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; Orçamentos Anuais. Receita Pública: Conceito e 
classificações; Receita Originária e Derivada. Dívida Pública: conceito e 
classificações. Crédito Público: conceito e classificações. Empréstimos 
Públicos: limites de endividamento, garantias, contratos, autorização 
legislativa e competências. Despesas Públicas: conceito e classificações. 
Fiscalização: Contábil, Financeira, Patrimonial e Orçamentária. Controle 
Interno e Externo dos Orçamentos. Tribunais de Contas: composição, funções 
e competências. 
 
Gestão fiscal: normas de finanças públicas, voltadas para a gestão fiscal – 
Lei Complementar 101/2000. Análise e interpretação dos resultados 
orçamentário, patrimonial e financeiro. Relatório resumido da execução 
orçamentária e relatório de gestão fiscal: regulamentação e composição 
segundo a Lei Complementar 101/2000; manual de Demonstrativos Fiscais. 
 
Orçamento Público: conceitos e princípios, evolução conceitual do 
orçamento público, tipos de orçamento, espécies de orçamento, Orçamento-
programa: fundamentos e técnicas, classificação da despesa e da receita 
pública. Elaboração da proposta orçamentária: conteúdos, prazos e vigências 
da Lei do Plano Plurianual, da Lei das Diretrizes Orçamentárias e da Lei 
Orçamentária Anual; discussão, votação e aprovação da lei do orçamento. 
Despesa e Receita. Orçamentária: conceito, classificação, estágios. 
 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: conceito, campo de aplicação, 
legislação básica (Lei nº 4.320/64 e Decreto nº 93.872/86). objeto e objetivos; 
dívida pública e restos a pagar; dívida ativa; controle dos bens; inventário; 
variações patrimoniais; subsistemas de contas; Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público (PCASP): conceito e estrutura, conta contábil, escrituração dos 
principais atos e fatos típicos da administração pública; consolidação das 
contas; transferências voluntárias; execução da receita e despesa 
orçamentária; Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: 
Composição, finalidade, estrutura e técnica de elaboração, características dos 
ativos, passivos, contas de compensação, receitas e despesas orçamentárias 
e extra orçamentárias, receitas e despesas efetivas e não efetivas. Análise e 
interpretação dos resultados orçamentário, patrimonial e financeiro. 
 
Formas de gestão dos recursos financeiros. Gestão por caixa único: 
definição. Princípio de unidade de tesouraria. Gestão por fundos especiais 
regulamentados: conceito, regulamentação e contabilização. Adiantamentos: 
conceito e contabilização. 
 
Auditoria: Auditoria Interna e Externa. Governança no setor público: papel e 
importância, sistemas de controle da Administração Pública Brasileira (art. 70 



a 74 da Constituição Federal). Controles Interno e Externo: conceitos, 
princípios, aspectos fundamentais, definição de responsabilidade e 
autoridade, supervisão, segregação de funções, instrumentos de controle. 
Entidades Fiscalizadoras: funções, natureza jurídica e eficácia das decisões. 
Normas para o exercício profissional da auditoria. Tipos de auditoria: auditoria 
de conformidade, auditoria operacional e avaliação de programas de governo 
(auditoria de resultados), auditoria de demonstrações contábeis, atividades de 
detecção de fraudes. Exame e avaliação do Controle Interno. Programas de 
Auditoria. Papéis de trabalho. Testes de Auditoria. Importância da amostragem 
estatística em auditoria. Eventos e transações subsequentes. Técnicas e 
procedimentos de auditoria. Achados e Evidências de Auditoria. Fraude e Erro. 
Riscos de Auditoria e Carta de Responsabilidade da Administração. 
Comunicação de resultados: relatórios de auditoria e pareceres. 
Procedimentos em processos de tomadas de contas e de prestações de 
contas da administração pública. Peças e conteúdo do processo de contas. 
Matemática Financeira: Juros simples: montante, capital, prazo e taxa; 
desconto simples racional e comercial; equivalência de capitais, fluxos de 
caixa e de taxas. Juros compostos: montante, capital, prazo e taxa; desconto 
composto racional e comercial; equivalência de capitais, fluxos de caixa e de 
taxas. Taxas de Juros: taxas nominais, efetivas e equivalentes; séries de 
pagamento (rendas certas ou anuidades): estrutura, fluxos de caixa e 
classificação; taxa de juros, prestações, prazos, capitais e montantes. 
  

 


